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1. Inleiding: concrete gereedschappen voor een klimaat-vriendelijke en schone toekomst
Nederland, net als de hele wereld in “Parijs” deed, heeft zichzelf grote en zware doelen gesteld om
het klimaat te beschermen, en de atmosfeer te verbeteren. De CO2-uitstoot moet drastisch naar
beneden. Maar ook de uitstoot van NOx-en, van fijnstof (en dan met name roet, “black Carbon”) en
tenslotte van Zwavel vormen grote uitdagingen voor de samenleving.
In de aanloop naar weer een nieuwe regeerperiode wordt brééd in Nederland nagedacht over
beleidsopties en technologie om aan deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.
Onze sectoren, de Nederlandse binnenvaart, en scheepsbouwindustrie, delen uw ambities voor een
klimaatvriendelijke toekomst voor Nederland. We hebben daar plannen en ideeën over waarvan we
weten dat ze een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan deze goede ontwikkelingen. We denken
dat onze sectoren aan Nederland “laaghangend fruit” kunnen bieden om heel snel tot effectieve
CO2-reductie en atmosfeerverbetering in het (goederen-)vervoer te komen. Zoals wij elders in dit
rapport onderbouwen kan alleen al door een consequente implementatie van de mogelijkheden in
de Nederlandse binnenvaart een CO2-reductie voor de totale goederenvervoer-prestatie op het
vasteland van ca 15 % worden gerealiseerd. Dat is nogal wat voor Nederland Transportland.
Bovendien denken we dat onze voorstellen, per kilo bespaarde CO2, een van de goedkoopste en dus
voor de belastingbetaler meest aantrekkelijke beleidsopties is om de maatschappelijke opgave van
CO2-redukctie en atmosfeerverbetering te realiseren.
In aansluiting op een werkbezoek dat de vaste Kamercommissie van I en M bracht aan onze sectoren
in Rotterdam, presenteren wij u hierbij hoe wij die bijdrage vorm geven. Concreet, in heldere en
onmiddellijk toe te passen maatregelen.
Wij hopen van harte dat u hier uw voordeel mee kunt doen in het ontwikkelen van beleid voor de
komende regeerperiode, en daarmee in het ontwikkelen van toekomst voor onze kinderen!

2. Algemeen. Meerdere wegen naar klimaat-gunstiger vervoeren.
Als verre stip aan de horizon heeft iedereen de “droom” om als wereld ooit te kunnen komen tot
volledig CO2- en uitstoot vrij te kunnen vervoeren. Waarbij ook de achterliggende energiebronnen
eveneens uitstootvrij kunnen worden opgewekt. Nederland en vele actoren zoals de industrie en de
kenniscentra, werken daar hard aan. Onderzoek is ook onderdeel van belangrijk nationaal beleid.
Echter: voordat het zo ver is, in de transitie-periode dus tussen het “nu” en dat “mooie straks”, moet
en kan er ook nú al veel gebeuren.
Juist daarin willen en kunnen onze sectoren een bijdrage leveren. Dat is technologie, maar ook
anders organiseren. Meerdere transitie-kansen naar schoon en klimaat-vriendelijk dus.
Inzet van slimme en schone technologie: De Nederlandse maritieme maak-industrie is, wereldwijd,
leidend in milieu-oplossingen in vervoer over water. Enerzijds door slimme hybride en LNGaandrijvingen, anderzijds met technologie voor rookgasreiniging en –ontzwaveling. Ook aan de romp
van schepen bestaan vele oplossingen die bijdragen aan minder uitstoot en spectaculair klimaatvriendelijker en zuiniger varen.
De optimale mix tussen modaliteiten: Er is veel vervoer nú op de weg, of op het spoor, waarvan je je
kan afvragen of dat niet beter met de binnenvaart kan. Wanneer een behoorlijk volume aan lading
van de weg naar het water gaat, worden meerdere effecten tegelijk bereikt. Sowieso, gemeten per
hoeveelheid lading, is binnenvaart de meest klimaat- en atmosfeervriendelijke vervoersmodaliteit.
Tegelijkertijd: als de filedruk op de wegen door die lading-verschuiving naar het water af neemt, kan
het wegverkeer vlotter doorstromen. Emissies op de weg worden daar beter van, en lading die juist
wél over de weg vervoerd moet worden, kan dan ook vlotter door.
Ook voor spoor geldt dat water soms optimaler is: het kan bijvoorbeeld voorkomen dat gevaarlijke
chemische lading dwars door stadscentra moet rijden. Dat gebeurt nu veelvuldig, nu de “Betuwelijn”
wegens aantakkings-werkzaamheden in Duitsland de komende jaren vrijwel geen capaciteit heeft.
Nederland slimmer inrichten, door INTEGRAAL te denken: Zowel in de markt, maar ook in vele
beleidsomgevingen, is er weinig “integraal” denken rondom de optimale gecombineerde inzet van
weg-, water- of spoor-vervoer. Om het zo maar eens te zeggen: de spoorkaart, de vaarkaart en de
wegenkaart van Nederland worden structureel onafhankelijk van elkaar gemaakt. En zo groeit er een
Nederland waar op hetzelfde moment dat de A 15 muurvast in de file staat, er parallel aan die een
rivier de Merwede loopt die met schepen nog 7 keer zoveel lading kan doorvoeren dan nu gebeurt….
In de volgende hoofdstukken een uitwerking op deze thema’s.

3. TECHNOLOGIE BINNENVAART
de vloot naar zo’n 40 % klimaat-neutraler en 90 % minder NOX/ fijnstof

3.A. ambitieniveau 1.: Naar een grofweg 80% reductie in NOX en PM (fijnstof)
Rondom verduurzaming van de scheepvaart heeft I en M recent opdracht gegeven aan de bureaus
STC Nestra/ Rebel/ en EICB om in kaart te brengen wat het zou kosten om de BESTAANDE WestEuropese (dus meer dan Nederland alléén) binnenvaartvloot en sprong naar schoner te laten maken.
(RAPPORT: Inventarisatie Milieuprestaties bestaande binnenvaartvloot West-Europa, December
2015)
Dit schoner worden moet dan gebeuren met gebruikmaking van BESTAANDE technieken die de
Maritieme maakindustrie heeft ontwikkeld.
Het ambitieniveau daarbij is gesteld op werken naar een zo hoog mogelijk, maar realistisch haalbare,
verlaging van de uitstoot van NOx en fijnstof.
Daarbij is expliciet NIET gekeken vaan CO2, of brandstof gebruik. In deze studie is dus alleen
gekeken naar de luchtkwaliteit-aspecten, niet naar de klimaat-beïnvloeding ervan.
In het onderzoek gaat men uit van meerdere scenario’s. Het meest vergaande scenario is er een
waarbij – vloot-breed – maximaal de technologieën inzet die bestaan om uitlaatgas-kwaliteit te
verbeteren. Dit zijn technologieën, overigens allemaal afkomstig uit de Nederlandse (!!) maritieme
maak-industrie zoals : filters, actieve afgas-reiniging technologieën, na schakel systemen, slimme
additieven in brandstof zoals waterstof, toepassen van andere brandstoffen zoals GTL en beperkt
LNG etc etc. Binnen de studie is NIET uitgegaan van massaal inbouwen van de nieuwste motorentypen, (er vindt dus niet een vloot-brede her-motorisatie plaats), te meer daar:
 laboratoriumwaarden van motoren- emissies veelal weinig zeggen over de praktijk-uitstoot
(zie ook paragraaf: “pleidooi voor brede invoering van on-board monitoring”)
 de toepassing van genoemde technologieën op bestaande motoren nogal eens verbluffende
resultaten geven, die “nieuwe” motor-typen niet eens halen.
De uitkomst van dit onderzoek is, samengevat in het meest vergaande scenario:
NOx:
66 % verlaging,
Fijnstof (PM): 84 % verlaging
Kosten invoering van de maatregelen over de gehele vloot: € 610 miljoen
Het rapport geeft ook aan dat actieve overheidsstimulering voorwaarde is om deze resultaten te
kunnen bereiken.

3.B. Ambitieniveau 2.: haal het MAXIMALE eruit, en óók in klimaatverbetering (CO2-reductie)

Zoals aangegeven heeft de bovenstaande inventarisatie slechts betrekking op milieu-verbeterende
maatregelen, en dan in het bijzonder NOx en Fijnstof. Het klimaat, CO2-reductie, is buiten
beschouwing gelaten.
Ook geeft het rapport aan dat de analyse niet eindig is, maar er wellicht nog betere resultaten
behaald kunnen worden met nieuwe technologieën etc. Het rapport schrijft:
De keuze voor de hierboven beschreven scenario’s is een voorlopige: doorrekening van andere
scenario’s is denkbaar indien nieuwe ontwikkelingen – technisch, economisch, beleidsmatig of
anderszins - hiertoe aanleiding geven.

Hiertoe bestaat alle aanleiding ! Met verschillende ándere technieken is er een verdergaand
resultaat te bereiken. Wat dan mogelijk is aan verduurzamend potentieel van de Nederlandse
Maritieme Maak-industrie wordt hier nader uitgewerkt.
In het navolgende wordt, zo concreet mogelijk, beschreven wat er op dit moment mogelijk is ter
vergroening. Een indicatieve analyse wordt gegeven van wat het effect is wanneer dat potentieel
maximaal toegepast zou worden op de Nederlandse binnenvaartvloot.
Daarbij wordt niet alleen naar NOx-en en fijnstof, maar met name ook naar CO2-reductie en
brandstof-besparing gekeken.
De focus is bewust gelegd op de Nederlandse, en niet geheel de West-Europese binnenvaartvloot.
De maatregelen die beschreven worden zouden nú al ingezet kunnen worden. Indien de Nederlandse
politiek zou overwegen om nu al de klimaat- en milieuverbeteringen in de binnenvaart actief te
stimuleren, is het van belang die overwegingen te kunnen spiegelen ten opzichte van de Nederlandse
vloot. Gelet op de dominante positie van de Nederlandse binnenvaart wordt daarmee overigens al 55
% van de Europese vloot mee omvat !
Deze studie biedt daarmee ook een antwoord op de Nederlandse behoefte om de Parijse klimaatafspraken ook op de scheepvaart te willen projecteren.
Die projectie op de Nederlandse binnenvaartvloot is ook om een andere reden een logische. Het
maakt immers het potentieel van deze duurzaamheids-technologie meetbaar. Daarmee wordt de
maatschappelijke meerwaarde van klimaat-verbetering en milieu-ontlasting in kosten
berekenbaar. Dit tenslotte biedt de basis om politiek te wegen of, en zo ja hoe, een en ander in
stimuleringsbeleid kan worden vertaald. (zie ook het hoofdstuk: Wat levert het op voor het
klimaat en de luchtkwaliteit? De Business Case)
Dit neemt niet weg dat de Maritieme maak-industrie niet óók een enorme impact heeft op de
klimaat-verbetering van de zeevaart. Het is echter moeilijker te kwantificeren, en vanwege ook het
internationale karakter van de zeescheepvaart moeilijker door stimulerings- of ander
overheidsbeleid effectief geïmplementeerd te krijgen.
het potentieel van de maak-industrie in de zeescheepvaart wordt uiteraard óók behandeld, maar
niet meegerekend in de impact-berekeningen voor de binnenvaart.

3.B.1. Achtergrond om de technologische oplossingen te begrijpen:
binnenvaart is bijzonder varen, en daardoor bijzonder (extra…) te vergroenen !
Voordat verschillende concrete technologieën worden beschreven, is het goed om te kunnen
begrijpen waarom er in de binnenvaart zo veel extra winst te behalen is ten opzichte van het “nu”.
In de binnenvaart vaart een schip eigenlijk nooit op dezelfde manier. De omstandigheden waaronder
het vaart, varieert enorm. In het onderstaande eenvoudige voorbeelden leggen we dat uit. Het helpt
om de hoofdstukken hierna te begrijpen als “niet – techneut”.
eerste aspect: benodigde motor-kracht: schommelt tussen de 15 % en “vol vermogen”
Als voorbeeld nemen we hier een 110 m. (3200 ton) vrachtschip. Zo’n schip heeft een motor van zo’n
1500 pk. Als dit schip tegen de stroom de Rijn op vaart, die op sommige punten een enorm sterke
stroom heeft, dan heeft dat schip daar ter plekke éven de volle 1500 pk nodig om daar doorheen te
komen. Om ook in deze extreme omstandigheid te kunnen varen zit deze sterke motor er in.

Een modern 110 meter schip
Maar….. als het schip, beladen in stilstaand water vaart (de kanalen bijvoorbeeld) dan gebruikt hij
maar zo’n 500 pk. En als het schip leeg vaart, dan is nog minder nodig: zo’n 200 á 250 pk.
Wat zien we dus? Het schip heeft een motor die maar in een fractie van het gebruik zijn volle
vermogen hoeft te leveren, maar meestal slechts een fractie daarvan. In de meeste tijd vaar je wezen
met een té grote motor, die veel te weinig hoeft te doen. Zo’n onderbenutte motor kent een relatief
hoog gebruik voor wat hij moet doen, en ook de milieuprestaties zijn dan lang niet optimaal.
(Dit verklaart ook het verschil tussen laboratorium-emissies en de praktijk. Daar wordt gemeten met
de motor onder ideale condities rondom het volle vermogen. Net als bij auto’s – vergelijk de in de
folder opgegeven gebruikscijfers maar eens met wat uw auto werkelijk doet…. – kan dit verschil
aanzienlijk zijn. Zie ook paragraaf “pleidooi voor brede invoering van on-board monitoring”).

tweede aspect: waterdiepte is vaak minimaal, de schroef moet dan harder werken
Een bekend fenomeen in de binnenvaart is dat (beladen) binnenschepen veelal in heel erg ondiep
vaarwater moeten varen. Daarbij kan het zo maar zijn dat onder het schip nog maar zo’n 20 cm
water staat boven de bodem.
Een schip komt vooruit doordat een scheepschroef water aanzuigt aan de voorkant, en dat
vervolgens met kracht weg duwt naar achteren. Als het ware: de scheepsschroef “zet zich af” tegen
het water om zo het schip naar voren te duwen.
In héél ondiep water geeft dat een probleem: het is voor de scheepsschroef heel erg moeilijk om uit
die nauwe spleet van maar 20 cm tussen waterbodem en schip voldoende water aan te zuigen om
zich tegen af te kunnen zetten. Dan is veel meer motorvermogen nodig, dus meer verbruik en CO2uitstoot, dan ik diep water.
derde aspect: wrijving
Het voort trekken van een slee op glad hard ijs gaat heel licht. Het gladde ijs heeft nauwelijks
wrijving, en geeft dus ook nauwelijks weerstand. Echter: het wordt zwaar wanneer de slee door rulle
sneeuw, of over zand, moet worden getrokken. De wrijvingsweerstand is dan immers hoog, en je
moet je veel inspannen (vermogen leveren….) om toch vaart te maken. Kortom: weerstand vraagt
vermogen.
Bij een schip is het niet anders. Bij een schip komt die weerstand nauwelijks door wind, maar vooral
door twee aspecten: de energie die verloren gaat doordat golven worden gemaakt, en de energie die
verloren gaat door de wrijving met het water. Bij een binnenschip, dat relatief weinig golven maakt,
is vooral wrijvingsweerstand wat vermogen vraagt om snelheid te kunnen maken.
Al met al: er zijn drie aspecten die, als we daarin kunnen verbeteren, een geweldige verbetering
kunnen leveren aan het verlagen van de uitstoot en CO2, en het schoner maken van de
uitlaatgassen:
 zorg dat motoren in een schip altijd op het vermogen kunnen draaien waarvoor die motor
ontwikkeld is.
 zorg dat er een manier is om ook in ondiep water makkelijk water naar de schroef kan stromen
 zorg dat de wrijving tussen de scheepsromp en het water zo laag mogelijk wordt.
Met deze inzichten is makkelijk te begrijpen dat de volgende technologische oplossingen grote
verbeteringen opleveren voor klimaat en milieu.

3.B.2 Diesel-electrisch varen: naast de hoofdmotor: een elektromotor met kleine generatoren
Een oplossing voor het eerste aspect (voor bijna alle vaar-toepassingen is mijn hoofdmotor eigenlijk
veel te groot….) is dat:
- de grote hoofdmotor afgekoppeld kan worden van de schroefas, en de schroefas dan gekoppeld
wordt aan een elektromotor.
- die elektromotor stroom krijgt van één of twéé kleinere diesel generatoren>
Een voorbeeld is Ms Nadorias. Dat (110 m lange) schip heeft een hoofdmotor van ca 1500 pk. En
daarnaast: twee kleinere generatoren in het voorschip van ieder ca 250 pk.
In bijna alle gevallen vaart het schip op de elektro-motor, met één, en soms twee generatoren die

stroom leveren. Als er maar zo’n 200 pk nodig is één generator, als er steviger en beladen
doorgevaren moet worden, dan draaien beide generatoren die samen zo’n 500 pk aan stroom
leveren. Alleen als er echt een piek-vermogen nodig is, dan wordt overgeschakeld op de grote 1500
pk hoofdmotor.
Deze oplossing reduceert, voor het gemiddelde vaargedrag van dit schip:
- de CO2 uitstoot met ca. 25 tot 30 %
- de NOx en fijnstof met zo’n 40% (met naschakel-technieken: reductie met zo’n 90 %)

3.B.3 Hybride varen: geen hoofdmotor, maar alleen generatoren, een buffer-accu en
electrisch aandrijven van de schroeven
Een kostbaarder dan de vorige, maar extreem efficiënte oplossing is de volgende:
- hoofdmotor komt volledig te vervallen
- drie of vier kleinere generatoren
- een grote set accu’s
- sterke elektromotor op de schroefassen.
De toepassing van deze opzet in verschillende vaar-omstandigheden:
1.
Bij langzaam en onbeladen varen (weinig vermogen nodig) staat maar één generator bij, die stroom
geeft aan de elektromotoren van de schroeven. Ondertussen kan ook de accu worden opgeladen.
2.
Als er door steden wordt gevaren, of er om andere reden emissie-loos moet worden gevaren, gaan
alle generatoren uit, en kan het schip een aantal uren varen op de accu’s.
3.
Wanneer vrij veel vermogen nodig is; beladen tegen de stroom in bijvoorbeeld: meerdere
generatoren draaien en voeden de schroeven met stroom

4.
Wanneer er een maximale piek aan vermogen nodig is (bijvoorbeeld bij een extreme tegenstroom in
een rivierversmalling die gepasseerd moet worden, vol beladen): alle generatoren draaien, en er
wordt extra stroom getrokken uit de accu’s .
Deze oplossing reduceert, voor het gemiddelde vaargedrag van dit schip:
- de CO2 uitstoot met ca. 40 tot 45 %
- de NOx en fijnstof met zo’n 70 tot 80 % (met naschakel-technieken: NOX reductie met zo’n 95 %)
Fijnstof reductie met zo’n 99%)

3.B.4. Varen met LNG als brandstof
Een heel andere benadering dan her-motoriseren is de hoofdmotoren geschikt maken voor LNG,
Liquified Natural Gas, ofwel aardgas.
Dat deze brandstof extreem schoon weten we allemaal: wie thuis op gas kookt, merkt niets van stank
of viezigheid uit de vlam. De levert zuiver waterdamp en CO2. Op schepen wordt aardgas vloeibaar
opgeslagen in een druktank.
De motoren zijn geschikt gemaakt voor deze brandstof, maar kunnen ook op diesel draaien.
Deze oplossing reduceert, voor het gemiddelde vaargedrag van dit schip:
- de CO2 uitstoot met ca. 20 tot 25 % (LNG verbrandt veel efficiënter)
- de NOx met zo’n 80 %
- De fijnstof met zo’n 90 %
Met LNG als brandstof zijn na geschakelde technologieën niet nodig

3.B.5. De meest vergaande oplossing: een hybride (3.B.2) installatie met LNG als brandstof
De combinatie van beide voorgaande oplossingen: de hybride installatie zoals beschreven in 3.B.2.
welke geen diesel, maar LNG als brandstof gebruikt. Deze installatie brengt het sterkste resultaat:
- de CO2 uitstoot neemt af met ca. 50 tot 55 %
- de NOx met zo’n 95 %
- De fijnstof met zo’n 99 %

3.B.6. De flex-tunnel: bij alle diepgangen makkelijk water naar de schroef zuigen
Het tweede aspect wat binnenvaart bijzonder maakt is dat het nogal eens voor komt dat een schip
moet varen bij heel lage waterstanden. Soms is er dan maar 20 cm. water tussen de rivierbodem en
de onderkant van het schip.
Om dan de scheepsschroef desondanks goed te “voeden” met aanstromend water, zou dat water
niet van onderuit (wat normaal het beste zou zijn) moeten worden aangezogen, maar vooral vanuit
de zijkant.
Om in deze twee verschillende omstandigheden optimaal te kunnen zijn moet een schip in ondiep
water een andere vorm hebben dan in diep water. In diep water wil je een soort halve tunnel hebben
die het water juist van onder weg trekt. In ondiep water daarentegen wil je die tunnel niet, want het
water moet dan van opzij aan kunnen stromen.
Op dit moment varen de eerste experimentele schepen rond met een verstelbare tunnel: de
flextunnel.
In diep water klappen de flaps naar beneden, en er ontstaat een tunnel. In ondiep water klappen ze
naar boven, en kan het water makkelijk van opzij aanstromen.

Het effect van de flextunnel is fors: in ondiep water wordt een brandstof besparing (dus CO2vermindering) gemeten van 27 %.
Voor schepen die een vaarschema hebben waarbij regelmatig ook over ondiep water moet worden
gevaren wordt daarmee over de totale vaartijd een besparing van meer dan 10 % gerealiseerd.

3.B.7. Wrijving verminderen door een luchtlaag onder het schip
Een derde aspect dat extra CO2-uitstoot (brandstofverbruik) genereert is de wrijvingsweerstand van
het schip dat door het water “glijdt”. Water blijkt daarbij helemaal niet zo glad als dat je zou denken.
Een binnenvaartschip is relatief plat en breed. Het meeste natte oppervlak (dat dus die wrijving
ondergaat) is de brede vlakke bodem van het schip. Het zou behoorlijke klimaatwinst op kunnen
leveren wanneer met name die wrijvingsweerstand verkleind kan worden.
DAMEN shipyards heeft met haar experimentele schip de “ecoliner” voor het eerst een succesvolle
toepassing weten te maken van varen met een luchtlaagje onder het schip. Een luchtlaagje om
wrijving te verminderen is overigens iets wat ook pinguins toepassen om een kort moment extreem
snel te kunnen sprinten, zodat ze vissen kunnen pakken.

Bij de toepassing in een schip worden door kleine gaatjes in de scheepsbodem waarop luchtleidingen
aansluiten, luchtbelletjes onder de bodem geblazen. Als het schip vaart, vaart het eigenlijk over dat
(maar een paar cm dikke) luchtlaagje heen.

Het systeem is redelijk gemakkelijk inbouwbaar. Het is effectief: afhankelijk van de diepgang neemt
de vermogensbehoefte, en daarmee de CO2-uitstoot, af tussen de 5 en de 30 %. Een gemiddeld
schip met een gemiddeld vaarpatroon zal er in totaal 10 á 15 % CO2-armer door worden.

3.B.8. dieper kunnen afladen (dus méér tonnen) door CoVaDem
Een van de grootste beperkingen voor de binnenvaart is de diepte van het vaarwater. Door lagere
waterstanden kunnen schepen vaak niet het maximale laden. Bij laag water vragen schippers op
diverse meetpunten (bij bruggen en sluizen) de actuele en verwachte waterdiepten op, en schatten
in wat dan de maximale diepgang is, met een veiligheidsmarge, van het te varen traject. Soms
betekent dit dat een schipper maar 50 % van zijn maximale lading mee kan nemen op een traject. Die
lading vraagt ondertussen vrijwel evenveel brandstof (cq CO2-uitstoot) dan wanneer het schip
volgeladen zou kunnen varen. Niet goed voor het klimaat dus.
Binnen het CoVaDem (Continue Vaarweg Dieptemetingen)-project is een nieuw systeem van
analyse van de vaarweg ontwikkeld, waarbij een veel nauwkeuriger beeld van het vaarweg-profiel
ontstaat. Door de vaarweg zo beter te kennen, hoeft de schipper minder veiligheidsmarge aan te
houden, en kan hij dus meer lading innemen. Per hoeveelheid lading is hij dan schoner en klimaatvriendelijker.
Het CoVaDem systeem houdt in dat meerdere schepen op de vaarweg sensoren (zeg maar: “sonars”)
hebben die continu registreren wat de waterdiepten en de “bodem-vorm” van het vaarwater is waar
dat schip vaart. Die gegevens worden via Internet, ook continu, doorgeseind naar een computer

waar alle gegevens van alle schepen die mee doen in worden verzameld. Stel dat er bijvoorbeeld 40
schepen met een CoVaDem-systeem op de Rijn varen, dan wordt dus voortdurend vanaf 40 locaties
het profiel gemeten. De centrale computer is dan in staat zeer nauwkeurig overal de precieze
vaardiepten te voorspellen. Die worden dan weer terug geseind naar de deelnemende schepen. Door
die nauwkeurige informaties zullen zij op een veilige wijze de schepen dieper af kunnen laden.
Berekend is dat dit, per vervoerde hoeveelheid lading, gemiddeld zo’n 10 % brandstofbesparing,
ofwel: CO2-reductie kan opleveren.
CoVaDem bevindt zich in het einde van de ontwikkel- en testfase. Het is getest met een groep van 50
schepen, en heeft zich technisch bewezen
Echter: wil het draagbaar voor de markt wordt moeten er totaal 250 schepen uitgerust worden met
het systeem. Daar is op dit moment geen geld meer voor.

3.C. Wat kost het en vooral: WAT LEVERT HET OP VOOR HET KLIMAAT EN LUCHTKWALITEIT ?
Ofwel: DE BUSINESS - CASE
3.C.1. Algemeen: een nuchtere business case voor evenwichtig politiek beleid
Politieke afwegingen: wat gaat het kosten, en welke milieu- en klimaat winst krijgen we ermee?
Zoals de bovenbeschreven voorbeelden aantonen is er een groot potentieel om rondom “vervoeren”
het Nederlandse klimaat en luchtkwaliteit sterk te verbeteren. De Nederlandse politiek heeft
bewezen te kunnen aanpakken en beleid neer te zetten dat wérkt. De destijds politieke keuze om

vanwege de maatschappelijke meerwaarde zwaar in te zetten op duurzame energie uit Wind Op Zee
bewees zich: het door het Rijk weghalen van de onrendabele top van wind op zee heeft geleid tot
grote investeringen.
Rondom de vergroeningskracht vanuit de maritieme maakindustrie in de binnenvaart speelt weer
zo’n cruciale vraag: wat gaat het kosten om de verbeterscenario’s te kunnen realiseren ? Wat mag
daarbij van het bedrijfsleven zélf gevraagd worden omdat ze immers een besparing zullen hebben op
brandstof- en onderhoudskosten? En – als de overheid wil investeren in het maatschappelijk
rendement van het beoogde klimaat-effect en luchtkwaliteit-verbetering: wat zijn de kosten van een
stimuleringsinstrument dat de “onrendabele top” weg neemt?
KORTOM: wat kost het, en wat levert het aan klimaat- en milieuwinst op:
WAT IS DE BUSINESS CASE VAN GROOTSCHALIG VERGROENEN VAN DE BINNENVAART ?

3.C.2. Uitgangspunten in het berekenen van de BUSINESS CASE
In het volgende wordt in een aantal tabellen een analyse gegeven van wat de kosten, en de
opbrengsten (zowel in brandstofbesparing als CO2- en .NOx- en Fijnstof verlaging) gegeven.
De tabellen zijn opgesteld in twee scenario’s qua intensiteit van maatregelen:
scenario 1.: een “middenpakket” van maatregelen
scenario 2.: een realistisch “toppakket”. Realistisch: dus beide benen op dr grond qua investering.
(ook al zou het technisch kunnen: je gaat geen miljoen € investeren in een schip met een
waarde van € 250.000. In dit top-scenario dus geen “wilde fantasie”)
In de onderstaande berekeningen is ook meegewogen wat de schipper terug verdient door brandstof
besparing. Dat gebeurt op basis van de huidige brandstofprijs (ca € 300 / m3, ex BTW).
Aan de hand van deze tabellen zijn vervolgens worden als volgt berekeningen gemaakt:
1. CO2-reducties, en %-age verlagingen aan NOx en Fijnstof
Berekening van de onrendabele top, dus: wat is het “te dekken gat” voor effectieve implementatie?
Wat is de totale hoeveelheid reductie aan CO2-uitstoot als gevolg van het maatregelingen-pakket?
Daarbij wordt uitgegaan van een technische levensduur van de installaties van ca. 10 jaar.
Er wordt vervolgens een (schattende) berekening gemaakt op de totale onrendabele top. Daarbij
hanteren we de volgende uitgangspunten:
a. de totale CO2-reductie wordt gerekend over een veronderstelde life-cycle periode van de
installaties van 10 jaar.
b. de totale terug-verdien-inkomsten voor de schipper wordt berekend over het verwachte
terugverdienbedrag aanbrandstofbesparing over totaal 7,5 jaar. Dat is lager dan 10 jaar, zodat
financieringskosten, onderhoud etc. ook gedekt is.
c. Zoals hierboven uiteen is gezet wordt een brandstofprijs gerekend van € 300 / m3 ex BTW
Het is goed op te merken dat deze berekeningen gedaan zijn over de TOTAAL-getallen van de
Nederlandse vloot. Per type schip kunnen de getallen uiteraard anders uitpakken. Eventueel beleid
zal daarop moeten worden ingericht. De berekeningen zijn sterk gebaseerd op, zo reëel mogelijk
gekozen aannames. Daarover kun je discussiëren; maar: de analyse geeft wel een potentie aan !
De aldus berekende onrendabele top geeft een indicatie aan van de investering die de overheid zou
moeten doen om de maatschappelijke meerwaarde van klimaat- en milieuverbetering daadwerkelijk
uit te lokken.
Een investering die bestaat uit twee componenten:
 het “gat” in de investeringshoogte: een deel verdient zich niet terug uit brandstofkosten-besparing
 sowieso zal er een financieringsfaciliteit nodig zijn, onafhankelijk van de financiering van het schip
2. Wat is zo de bijdrage aan de binnenvaart aan héél “Nederland Transportland”
De tabel “realistisch toppakket” genereert (zie tabel) een reductie van tegen de 40 % CO2-uitstoot.
Het is interessant om te weten wat deze bijdrage betekent voor het totaal van het Nederlandse (niet
overzeese) goederenvervoer ? (En bijdrage waarin dan nog niet eens de effecten zijn meegenomen
van een slimme transitie van weg naar water etc.)

3.C.3. Berekeningen BUSINESS CASE
Het EICB heeft in de volgende tabellen een inventarisatie/ berekening gemaakt van:
- wat zijn de investeringen die in de Nederlandse vloot nodig zijn voor de twee scenario’s
- wat zijn de opbrengsten per jaar; in tonnen CO2-reductie, in tonnen Brandstof besparing en in
percentages reductie NOx-en en Fijnstof.
Scenario 1: MIDDENPAKKET
Type schip
Aantallen Benodigde Investering Gem. Brandstofverbruik (m³/jaar) brandstofverbruik (m³/jaar) Tot. CO2 (ton) brandstofbesparing (m³/jaar) CO2(ton) reductie NOx (%) reductie PM(%) reductie
Spits
447 €
22.350.000
34
15198
40123
6079
16049
40%
50%
Kempenaar
446 €
33.450.000
48
21408
56517
8563
22607
40%
50%
Dortmunder
746 €
74.600.000
81
60426
159525
24170
63810
40%
50%
Rijn-Hernekanaalschip
602 €
81.270.000
155
93310
246338
0
0
80%
90%
Rijnschip
318 €
55.650.000
311
98898
261091
0
0
80%
90%
Groot Rijnschip
154 €
154.000.000
477
73458
193929
29383
77572
80%
90%
Duwboot (<999 kW)
393 €
58.950.000
134
52662
139028
0
0
80%
90%
Duwboot (1000-1999 kW)
26 €
5.200.000
193
5018
13248
0
0
80%
90%
Duwboot (>2000 kW)
17 €
17.000.000
1729
29393
77598
11757
31039
80%
90%
Standaard tanker
1022 €
178.850.000
360
367920
971309
0
0
80%
90%
Grote tanker
80 €
80.000.000
357
28560
75398
11424
30159
80%
90%
Koppelverband
140 €
140.000.000
558
78120
206237
31248
82495
80%
90%
TOTAAL
4391 €
901.320.000
924371
2440339
122625
323731

Uitgaande van de volgende gemiddelde investering per type schip in dit scenario:
Type schip
Type investering
Spits
50k voor hybride
Kempenaar
75k voor hybride
Dortmunder
100k voor hybride
Rijn-Hernekanaalschip 135k voor nabehandeling
Rijnschip
175k voor nabehandeling
Groot Rijnschip
1mln voor LNG
Duwboot (<999 kW)
150k voor nabehandeling
Duwboot (1000-1999 kW)220k voor nabehandeling
Duwboot (>2000 kW) 1mln voor LNG
Standaard tanker
175k voor nabehandeling
Grote tanker
1mln voor LNG
Koppelverband
1mln voor LNG

Scenario 2 : TOPPAKKET
Type schip
Aantallen Benodigde Investering
Gem. Brandstofverbruik (m³/jaar) brandstofverbruik (m³/jaar) Tot. CO2 (ton) brandstofbesparing (m³/jaar) CO2(ton) reductie NOx (%) reductie
Spits
447 €
35.760.000
34
15198
40123
6079
16049
80%
Kempenaar
446 €
44.600.000
48
21408
56517
8563
22607
80%
Dortmunder
746 €
89.520.000
81
60426
159525
24170
63810
80%
Rijn-Hernekanaalschip
602 €
210.700.000
155
93310
246338
37324
98535
80%
Rijnschip
318 €
111.300.000
311
98898
261091
39559
104436
80%
Groot Rijnschip
154 €
154.000.000
477
73458
193929
29383
77572
80%
Duwboot (<999 kW)
393 €
58.950.000
134
52662
139028
21065
0
80%
Duwboot (1000-1999 kW)
26 €
5.720.000
193
5018
13248
2007
0
80%
Duwboot (>2000 kW)
17 €
17.000.000
1729
29393
77598
11757
31039
80%
Standaard tanker
1022 €
357.700.000
360
367920
971309
147168
388524
80%
Grote tanker
80 €
80.000.000
357
28560
75398
11424
30159
80%
Koppelverband
140 €
140.000.000
558
78120
206237
31248
82495
80%
TOTAAL
4391 €
1.305.250.000
924371
2440339
369748
915226
80%

Uitgaande van de volgende gemiddelde investering per type schip in dit scenario:
Type schip
Spits
Kempenaar
Dortmunder
Rijn-Hernekanaalschip
Rijnschip
Groot Rijnschip
Duwboot (<999 kW)
Duwboot (1000-1999 kW)
Duwboot (>2000 kW)
Standaard tanker
Grote tanker
Koppelverband

Type investering
80k voor hybride met EU stage V generatorset
100k voor hybride met EU stage V generatorset
120k voor hybride met EU stage V generatorset
350k voor hybride met nabehandeling
350k voor hybride met nabehandeling
1mln voor LNG
150k voor nabehandeling
220k voor nabehandeling
1mln voor LNG
350k voor hybride met nabehandeling
1mln voor LNG
1mln voor LNG

PM(%) reductie
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Berekeningen BUSINESS CASE bij implementatie MIDDENPAKKET:
Het totale investeringspakket bedraagt ca:
€ 901 miljoen
De totale CO2-reductie bedraagt per jaar: 323.721 ton,
over de life-cycle van de investering: 3.237.721 ton (= 3+ mrd kilo)
De brandstofbesparing per jaar bedraagt ca: 122.625 m3
De brandstofkosten-besparing per jaar: (x € 300) € 36.787.500
De totale terugverdien-opbrengst door brandstof besparing (x 7,5):
De onrendabele top die weggenomen dient te worden om in de
markt een brede investering uit te lokken: = investering – opbrengst:
(zoals bij “uitgangpunten” is uiteen gezet die bij eventueel beleid
ook in een financieringsfaciliteit te worden voorzien)

€ 276 miljoen
€ 626 miljoen

Teneinde eventueel beleid ter stimulering te kunnen wegen met ándere beleidsopties die de
overheid zou kunnen overwegen rondom klimaatverbetering, is het goed te weten wat dit pakket
aan maatregelen kost pr kilo of per ton reductie aan CO2- uitstoot:
onrendabele top/ CO2-reductie =

Prijs per ton CO2-reductie:

€ 114,5 / ton CO2-reductie
€ 0,0015 / kilo CO2-reductie

(opmerking: exclusief kosten overhead etc van eventueel beleid)

Berekeningen BUSINESS CASE bij implementatie TOPPAKKET:
Het totale investeringspakket bedraagt ca:
€ 1.305 miljoen
De totale CO2-reductie bedraagt per jaar: 915.226 ton,
over de life-cycle van de investering: 9.152.260 ton (= 9 mrd kilo)
De brandstofbesparing per jaar bedraagt ca: 369748 m3
De brandstofkosten-besparing per jaar: (x € 325) € 1
De totale terugverdien-opbrengst door brandstof besparing (x 7,5):
De onrendabele top die weggenomen dient te worden om in de
markt een brede investering uit te lokken: = investering – opbrengst:
(zoals bij “uitgangpunten” is uiteen gezet die bij eventueel beleid
ook in een financieringsfaciliteit te worden voorzien)

€ 832 miljoen
€ 473 miljoen

Teneinde eventueel beleid ter stimulering te kunnen wegen met ándere beleidsopties die de
overheid zou kunnen overwegen rondom klimaatverbetering, is het goed te weten wat dit pakket
aan maatregelen kost pr kilo of per ton reductie aan CO2- uitstoot:
onrendabele top/ CO2-reductie =

Prijs per ton CO2-reductie:

(opmerking: exclusief kosten overhead etc van eventueel beleid)

€ 51,7 / ton CO2-reductie
€ 0,00052 / kilo CO2-reductie

3.C.4. De impact van de binnenvaart op de totale CO2-reductie van NEDERLAND TRANSPORTLAND
Binnen het ambitieuze maar realistische “toppakket” wordt een CO2-reductie voor de binnenvaart
gegenereerd van 915.226 ton per jaar. Zonder de maatregelen is de CO2-uitstoot jaarlijks 2.440.339
ton per jaar.
Omgerekend betekent dit een CO2-reductie door de binnenvaart van 37,5 %.
Er zijn meer – direct te implementeren – technologieën die binnenvaart kunnen vergroenen. Zoals de
eerder beschreven luchtsmering, het slimmer en met meer lading varen: CoVaDem, en tenslotte de
inbouw van de flexibele tunnel.
Met deze maatregelen erbij is al met al te verwachten van een effectieve inzet van reëel
vergroeningsbeleid de binnenvaart zeker zo’n 40 % klimaat-vriendelijker/ CO2-armer kan maken.
Wat betekent dit nu wanneer deze reductie wordt geprojecteerd op het TOTAAL van de
vervoersprestatie van Nederland Transportland via weg, water en rail ?
De totale vervoersprestatie in Nederland, gemeten in ton-kilometer is circa als volgt:
wegvervoer: ca. 62.000 miljoen ton-km = 53 %
binnenvaart: ca. 49.000 miljoen ton-km = 42 %
spoor:
ca. 6.000 miljoen ton-km = 5 %
(bron: Eurostat. Daarbij geeft Eurostat aan dat getallen in deze opgave niet geheel vergelijkbaar zijn
omdat er verschillen zijn in meerekenen van de buitenlandse kilometers
Daarom ook een opgave van de verdeling van alleen de hoeveelheden tonnen die vervoerd worden,
ongeacht de reis-afstand. Dit levert het volgende beeld:
wegvervoer:
59 %
binnenvaart:
37 %
spoor:
4 %
(bron: “duurzaam vervoer”, Bureau Voorlichting Binnenvaart)
Veiligheidshalve rekenen we met de volgende verdeling, ergens tussen deze twee opgaven in:
wegvervoer:
56 %
binnenvaart:
39 %
spoor:
5 %
Wanneer het verbeterpotentieel van de Binnenvaart alléén geprojecteerd wordt op de totale
verdeling van de vervoersprestatie kan als volgt geconcludeerd worden:
37,5 % CO2-reductie op 39 % volume brengt (39/ 100) x 37,5 % = 14,6 % CO2-reductie over totaal
Wanneer door ook transitie en overige maatregelen een CO2 –reductie van 40 % wordt gerealiseerd:
40 % CO2-reductie op 39 % volume brengt (39/ 100) x 40 % = 15,6 % CO2-reductie over totaal

 De Binnenvaart kan op zichzelf zo’n 40 % klimaatvriendelijker worden.
De binnenvaart maakt het totale Nederlandse goederenvervoer ruim 15% klimaatvriendelijker

3.C.5. Eventueel beleid in het tijdsverloop; begrotingsimpact per jaar
Indien de Nederlandse politiek zou kiezen voor het uitlokken van de bovengeschetste
vergroeningsgolf, zou dit betekenen voor de begrotingen in de komende jaren, zeer indicatief:
Onrendabele top, af te dekken:
Geschatte kosten additionele financieringsfaciliteit:
Geschatte overhead en organisatie over totale periode
totaal:

€
€
€
€

473
150
75
698

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

+

Er wordt ingeschat dat de totale operatie om de Nederlandse binnenvaartvloot te vergroenen ca. 5
jaar gaat duren.
Dit betekent een begrotingslast per jaar ca. € 140 miljoen.

3.D. Binnenvaart en circulaire economie, naar nieuwe financiering van schepen
Circulaire economie: binnenvaart dus !
Vrijwel alle maatregelen zoals die in de vorige paragrafen zijn beschreven betreffen aanpassingen en
vernieuwingen in bestaande schepen. Met tegelijkertijd derhalve een enorm voortgaand (of zo men
wil: her-)gebruik van het overgrote deel van het schip.
Een belangrijk deel van de verduurzaming van de economie is het nastreven van circulaire economie.
Een verduurzaming waarbij processen en vernieuwingen zich niet alleen richten op verbetering van
de ecologische prestatie van het product, maar vooral óók: hergebruik en niet hoeven vervangen van
bestaand materiaal en bestaande componenten. Daarmee gaat circulaire economie verder dan
recycling. In recycling immers wordt het materiaal van het oude product opnieuw als grondstof
gebruikt voor nieuwe producten.
Vrijwel alle maatregelen die tot nu toe behandeld worden maken dat de binnenvaart in extremo een
voorbeeld van circulaire economie wordt. De traditie in de sector van extreem goed onderhoud
maken dat de scheepsrompen soms na 50 jaar gebruik nog “als nieuw” zijn in te zetten, en geen
vervanging behoeven.

 een vergaande innovatie van binnenschepen met daarbij een vergaande verduurzaming,
waarbij het overgrote gedeelte van het schip volledig hergebruikt kan worden zonder die
innovatie te beperken, sluit aan op beleidsambities rondom “circulaire economie”.

Circulaire economie: innovatie van financiering van schepen nodig
De kern van het kunnen vernieuwen van de scheepsvaart-prestatie van de bestaande
binnenvaartvloot is gefocused op vernieuwen/ innoveren van EEN DEEL VAN HET SCHIP, omdat het
overblijvende deel namelijk nog prima en effectief kan blijven functioneren. Dat hóef je niet “weg te
gooien….”
Echter: in de financiering, en het stellen van zekerheden daarbij, kijken banken en garantie-stellers
altijd naar het gehele schip als gefinancierde entiteit. Een separate financiering van een hybride
installatie voor voortstuwing, ten opzichte van de (bijvoorbeeld lopende) financiering van het schip
kan niet.
Bij vliegtuigen of een fabriek gebeurt het regelmatig dat deel-installaties en de motoren redelijk los
van het gehele bedrijf, of het gehele vliegtuig worden gefinancierd.
Het maximale profijt halen uit de binnenvaart als een in een circulaire economie te laten bloeien
productgroep verlangt dat aandrijving en het schip zelf veel “losser van elkaar” gefinancierd en ter
zekerstellingen ingezet kunnen worden.

 Om in de binnenvaart een maximale rol te laten spelen in de (milieu- en duurzaamheids-)
potentie van circulaire economie, gericht op zo veel mogelijk dóór- en hergebruiken van
grondstoffen, dienen nieuwe financieringsvormen ontwikkeld te worden die dat toe laten, en dient
ook de regelgeving rondom het stellen van zekerheden etc. vernieuwd te worden.

3.E. Naar brede invoering van “ON BOARD MONITORING” als beleid rondom circulaire economie
In de traditionele innovatie-benadering van het vergroenen van vervoermiddelen wordt de oplossing
gezocht in het vervangen van de primaire krachtbron, de motor dus, door een nieuwer type met een
betere ecologische prestatie. Veel tegenwoordig gestelde (wettelijke) normen zijn op dit principe
gebaseerd. Er wordt dan voorgeschreven dat “alle motoren moeten per datum X voldoen aan
emissienorm YYYY”.
Er zijn toenemend kanttekeningen te plaatsen bij deze benadering:
1. normen zijn niet de praktijk
Emissienormen zijn scherp gedefinieerde prestatie-eisen, waarop fabrikanten hun motoren “naar
toe” ontwikkelen, zodat ze in het laboratorium keurig aan die norm gaan voldoen.
Echter: in de praktijk wordt die motor lang niet zoals in het laboratorium belast en gebruikt, en kent
dus in die praktijk een heel ander gedrag.
VOORBEELD 1: iedere auto-koper ziet in de verkoopfolder uiterst veelbelovende (lage…)
gebruikscijfers. In de praktijk zijn deze bij lange na niet te halen….
VOORBEELD 2: Een dieselmotor die aan de E6 norm voldoet heet heel schoon te zijn. Dat klopt
volgens het meetprotocol voor zo’n motor. Maar bij optrekken / remmen / optrekken etc. etc., of
heel lang bijna stationair moeten draaien, blijft er weinig van die prestaties meer over.

2. alleen kijken naar de norm kan blokkerend werken op effectievere maatregelen
Lees de gedachten van een ecologisch idealistische schipper in een wat ouder schip: “ik heb een schip
met een relatief oude motor, en ik wil heel graag veel groener gaan varen. Het liefste zou ik willen
ombouwen naar een diesel-elektrische aandrijving (zoals de Nadorias, zie paragraaf 3.B.2). Ik wil zo’n
installatie omdat ik dan werkelijk véél schoner en klimaat-gunstiger kan varen. Omdat ik vrijwel niet
meer op de hoofdmotor hoef te varen, maar diesel-elektrisch waarbij de generatoren véél zuiniger en
schoner zijn dan welke hoofdmotor (ook de allernieuwste typen….) ook.
Echter: mijn huidige hoofdmotor mag ik vanuit een komende norm binnenkort niet meer gebruiken en
moet vervangen worden…..
Door deze situatie ben ik gedwongen die hoofdmotor te vervangen door een nieuwe; iets wat ik niet
kan opbrengen. Het zou veel schoner zijn om, en betaalbaarder, als ik kan ombouwen (en de oude
hoofdmotor er in latend) naar diesel-electrisch.”
Deze schipper, wiens budget uiteraard beperkt is, zit in dubio:
 Wil hij aan de wet voldoen moet hij een voor hem onbetaalbare nieuwe motor plaatsen, met een
beperkte milieuwinst. Bovendien: de oude motor gaat in de schrotbak, géén circulaire economie…
 zijn schip wordt echter rendabeler, én schoner, bij ombouw op diesel-electrisch met behoud van
de bestaande motor, die dan alleen in heel beperkte momenten even moet bijspringen.
Een pleidooi voor O.B.M., ON BOARD MONITORING
Het systeem van “On Board Monitoring” houdt in dat in een schip, bij de uitlaat, een aantal sensoren
wordt ingebouwd die permanent de emissie-waarden van de uitlaatgassen meten. De schipper heeft
de meetwaarden voortdurend tot zijn beschikking en in beeld. Hij ziet daardoor onmiddellijk wat zijn
emissies doen bij aanpassing van zijn vaargedrag.

Via internet zijn de meetwaarden bovendien “real time” uit te lezen door bijvoorbeeld de Inspectie
ILT of door de haven-autoriteiten.
Dit kan enorme voordelen hebben.
Juist vanwege milieudoelstellingen hebben verschillende havenautoriteiten normen gesteld aan de
schepen om bepaalde havens in te mogen. Deze normen zijn nu gekoppeld aan motortypen. Dit
omdat er tot nu toe ook geen andere regulering beschikbaar is om emissies via regelgeving naar
beneden te krijgen. Deze benadering echter werkt benadelend voor schippers zoals in het
bovenstaande voorbeeld.
Wanneer een systeem als On Board Monitoring ook een wettelijke erkenning krijgt, dan kunnen
normen gesteld worden aan reële maximale emissies in plaats van aan een type-plaatje van de
hoofdmotor. Bovendien wordt het handhaven aanzienlijk eenvoudiger. Bij deze toepassingen dienen
de systemen uiteraard gevalideerd en gecertificeerd te zijn, zodat ze de correcte waarden registreren
en communiceren.
On Board Monitoring geeft tenslotte een permanente prikkel aan de schipper zó te varen dat zijn
emissie-waarden en verbruik optimaal zijn.

 Met ON BOARD MONITORING technologie worden alle vormen van innovaties die verbeterend
zijn voor het klimaat en het milieu hanteerbaar voor de overheid op emissies te controleren en te
handhaven. Het systeem is gericht op de werkelijke milieuprestatie in de praktijk, in plaats van een
aantal selecte meetsituaties in een laboratorium.
Bovendien genereert het een permanente en rechtstreekse prikkel voor de schipper om qua
emissies en verbruik optimaal te gaan varen.
O.B.M. is inmiddels in verschillende schepen uiterst succesvol werkzaam. De Inspectie IL en T is er
ook goed mee bekend, en is er enthousiast over.

4. TECHNOLOGIE ZEEVAART:
waar de Nederlandse Maritieme industrie wereldwijd leidend is, en wil blijven

In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van de technologieën die de Nederlandse maritieme
maakindustrie kan inzetten in de binnenvaart. Ook is een analyses gegeven van de enorme impact
die brede invoering in de Nederlandse binnenvaart zal hebben op de nationale klimaat- en
milieuprestatie.
De Nederlandse maakindustrie is ook in de zeevaart vooraan staand in ontwikkelen en toepassen van
klimaat- en milieu verbeterende technologieën. In een aantal opzichten zijn deze technologieën
anders dan die in de binnenvaart. Immers het vaargedrag van schepen op zee is heel anders dan de
binnenvaart. Veel “langzaam varen” of varen met extreme ondiepte komt in de zeevaart beperkter
voor.
In het volgende een aantal technologieën en hun impact, en een aantal BELEIDSAANBEVELINGEN om
een en ander breed ingevoerd te kunnen krijgen. Zodat ook de vaart over zee aanzienlijk schoner en
klimaat-gunstiger kan.

4.A. Een beschrijving van een aantal innovatieve technologieen en ontwikkelingen
4.A.1. Scrubbers
Een groot probleem bij toepassing van voor zware olie als brandstof is de zwavel en roet-uitstoot van
schepen.
Schrubber-technologie houdt eigenlijk in dat uitlaatgassen via een soort “douche” naar buiten
worden geleid. Deze fijn-nevelige waterdouches binden een groot deel van de zwavel en de fijnstof.
Dat water wordt vervolgens door reinigings-apparaten geleid, waarbij de zwavel er uit worden
gehaald. Het daarna weer schone water wordt geloosd. Het residu (“sludge”) wordt aan boord
opgeslagen en in havens afgegeven. Daar kan het milieuvriendelijk worden verwerkt.
Het effect is behoorlijk:
vrijwel ALLE zwavel kan zo
worden afgevangen.

Koninklijke Wagenborg heeft op twee van haar schepen Wärtsilä scrubbers geïnstalleerd. Het gaat
om de roro-vrachtschepen Balticborg en Bothniaborg. Met de scrubbers - of rookgaswassers - kan
hoogzwavelige brandstof (HFO) worden ontzwaveld en voldoen de schepen aan de meest recente
regelgeving op het gebied van zwaveluitstoot. De ombouw maakte deel uit van een Europees
Horizon 2020 project, waarin diverse innovaties voor vermindering van emissies worden
gedemonstreerd.

4.A.2. Fijnstof afvang (“Black Carbon”)
Fijnstof uitstoot is direct gekoppeld aan zwavel uitstoot. Die kun je voorkomen door of schone
zwavelvrijen brandstoffen te gebruiken of de zwavel uit de uitlaatgassen te wassen. Bij het uitwassen
van zwavel met scrubber technologie worden tegelijkertijd de fijnstoffen afgevangen.

4.A.3. Experimenteel “groen” visserschip IMMANUEL

Een aantal leveranciers in de maritieme maakindustrie, samen met een scheepswerf, heeft
gezamenlijk een experimenteel vissersschip ontwikkeld en gebouwd. Doel was om in een
praktijksituatie te toetsen tot hoe ver je zou kunnen komen om in een combinatie van allerhande
innovaties en technieken een zo klimaat-gunstig en niet vervuilend schip te kunnen maken.
Toegepaste technieken zijn onder meer:
- diesel-elektrische aandrijving
- warmte-terugwinning
- integraal power-management
- lichte materialen, nieuw ontwikkelde rompvorm en composiet-technologie
- visverwerking aan boord in een ononderbroken koelketen
- nieuwe vis-technieken
Het resultaat is verbluffend: wanneer dit schip vergeleken wordt met een normale moderne kotter
met dezelfde prestatie aan vis vangen en vis verwerken, is de CO2-reductie 80 %, ofwel: dit schip
heeft nog maar 20 % CO2-uitstoot.
4.A.4 Zeeschepen op LNG
Nederland staat, wereldwijd, absoluut vooraan in het ontwerpen en bouwen van schepen met LNG
als brandstof. Zoals ook bij de binnenvaart-ontwikkelingen beschreven, zijn deze schepen vrijwel
fijnstof- en NOx- vrij, en reduceert de CO2-uitstoot met zo’n 25 %
’s Werelds éérst “dual fuel” LNG tanker ontwikkelde en bouwde de Nederlandse werf Frisian
Shipyards in Harlingen in 2001 voor de Noorse rederij Knudsen. Het was de “Knudsen Pioneer” welke
LNG bezorgt aan ziekenhuizen in de Noorse Fjorden. Deze ziekenhuizen kunnen hun noodaggregaten niet op diesel draaien: het zou in de fjorden, bij windstilte, letterlijk tot een verstikkende
atmosfeer leiden. De uitlaatgassen van LNG zijn dezelfde als boven een fornuis: probleemloos in te
ademen.

’s werelds eerste Dual Fual LNG tanker, in Nederland ontwikkeld en gebouwd.

De LNG-aangedreven schepen zoals die nu ook in het buitenland soms worden gebouwd doen dat op
basis van Nederlandse know-how en toelevering.
Zeer recent zijn de eerste zeeschepen in de vaart gekomen, van Nederlandse werven, die geheel op

LNG varen. Het laatste schip is de cement-carrier Ireland, in Groningen gebouwd. Het werd begin juni
dit jaar opgeleverd.

4.A.5 Slimme droge lading schepen vanuit de Noord Nederlandse scheepsbouw
CO2-reductie kan ook bereikt worden door de wrijving- en golf-weerstand van schepen te verlagen.
Op zee, waar een schip altijd beweegt en te maken heeft met grote golven/ deining, is een systeem
als luchtsmering (zie ook binnenvaart: 3.B.6.) niet mogelijk.
Hier moeten oplossingen gevonden worden door slimme rompvormen (“bijlboeg” bijvoorbeeld, een
Nederlandse uitvinding) en heel vergaand optimaliseren van de romp- schroef combinatie. Dat, in
combinatie met aan boord warmte-terugwinning en andere innovaties, heeft zeer klimaat-gunstige
schepen opgeleverd. Dergelijke schepen zijn in staat om eenzelfde hoeveelheid lading te vervoeren
met ca. 30 % minder CO2-uitstoot in vergelijking met een “normaal” vrachtschip met dezelfde
afmetingen.

Arklow Beach: slimme romp met Bijlboeg

4.A.6 Hulpvoortstuwing door middel van power sails

Een voorbeeld van hulpvoortstuwing door windkracht is de Flettner rotor. Binnen het door de
Europese Unie gesubsidieerde SAIL project ontwikkelde het Nederlandse C-Job Naval Architects de
Flettner Freighter, een multipurpose vrachtschip (120 x 18 m) met een laadvermogen van 5.000 ton
dat naar schatting 18% CO2-reductie genereert door vier Flettner rotors op het dek te installeren. De
werking van de draaiende Flettner rotor is dat bij invallende wind aan één zijde van de rotor de
luchtstroom versnelt en aan de andere zijde vertraagt. Daardoor wordt de invallende wind
afgebogen, ontstaat er lage druk op de plaats waar de invallende wind versnelt en een hogere druk
aan de zijde waar de invallende wind vertraagt. Dat drukverschil resulteert in een voortstuwende
aandrijfkracht.

4.B. Innoveren in de ZEESCHEEPSBOUW: er is geen level playing field……
4.B.1. Internationaal géén eerlijk speelveld

Een kwelgeest voor de Nederlandse scheepsbouw is het ontbreken van een eerlijk speelveld op de
internationale markt.
Ook de Nederlandse politiek heeft een drietal jaar geleden zich geërgerd aan de manier waarop het
nieuwe veerschip voor de TESO van de Nederlandse werven weggekaapt is door de Spaanse
scheepsbouw. De industrie aldaar schermt nogal eens met prijzen, dankzij niet-transparante
bevoordeling door haar overheden, welke niet meer normaal te pareren zijn.
Voor zeer innovatieve schepen komt daar nog iets bovenop: anders dan bij hoogtechnologische
seriebouwers, zoals de vliegtuigbouw, is technische dóór-ontwikkeling van bepaalde innovaties in

prototypes NIET mogelijk. Het verkochte product is dus vaak tegelijk deels ook nog “prototype” en
experimenteel, maar moet tegelijkertijd wél 15 jaar operationeel blijven functioneren. Introducties
van die innovatie-stappen aan boord van schepen dragen daardoor extra risico’s. Ze zijn daardoor
veelal moeilijk te implementeren in de internationale markt. Dat is verlies: beperkt uit kunnen zetten
in de markt vertraagt enerzijds het innovatieproces, en anderzijds wordt tegelijkertijd het positieve
effect van die innovaties op de samenleving (i.c. het klimaat en het milieu) uitgesteld.
Vanwege de ambitie van de EU om haar scheepsbouw de meest geavanceerde ter wereld te maken
kent de EU richtlijnen die lidstaten oproepen regelingen te maken om bovengenoemde innovatierisico’s af te dekken. Daarmee wordt het in de EU bouwen van zeer innovatieve schepen beter
mogelijk. Duitsland en Spanje, op innovatie onze grootste concurrent-landen, kennen hiertoe sterke
regelingen. In Nederland bestaat zo’n regeling nu niet.

 De Nederlandse zeescheepsbouw moet vaak werken in een oneerlijk speelveld. Voor
innovatieve schepen speelt dat dubbelop, en betekent dit dus een REM om de klimaat-potentie van
de Nederlandse maritieme maak-industrie met kracht uit te rollen:
1. Sowieso passen meerdere landen mechanismen toe die leiden tot concurrentievervalsing
2. Bij innovatieve schepen wordt de kloof extra vergroot door buitenlandse regelingen zonder een
Nederlandse evenknie.
Een herstel van een level playing field voor de Nederlandse maritieme maak-industrie zal sterk
stimulerend werken op de internationale in de zeevaart .

4.B.2. Een pleidooi voor een regeling voor een eerlijk speelveld in Duurzame Scheepsbouw
Juist vanwege de EU-richtlijn die de Europese scheepsbouw de meest innovatieve van de wereld wil
maken, kende Nederland eerder ook een hierop gerichte regeling. Een van de aspecten die deze
regeling effectief wist te bereiken was dat inderdaad op het terrein van innovaties een level playing
field ontstond. (Op andere vlakken functioneerde deze regeling minder goed, daarom is die ook
gestopt).
Juist nu zou een regeling die net als destijds wél het level playing field op innovaties reëel herstelde
sterk kunnen bijdragen aan de maatschappelijke doel rondom het klimaat. Als het Nederlandse
kunnen hier zonder de last van concurrentievervalsing, en expliciet en alleen gericht op klimaatverbeterende en milieu-verbeterende innovaties ontstaat een mes dat aan twee kanten snijdt:
 enerzijds verkrijging van een level playing field voor de Nederlandse maritieme maakindustrie,
waarmee de Nederlandse, wereldwijd leidende, technologievoorsprong met betrekking tot
innovaties op duurzaamheid behouden kan blijven.
 anderzijds ontstaat een optimale basis om de maatschappelijke méérwaarde van die
technologieën breed in de wereld van de zeevaart uitgerold te krijgen. Daarmee helpt deze
regeling de zeevaart klimaat-gunstiger en minder vervuilend te krijgen.
De maritieme maakindustrie ontwikkelt thans een voorstel voor een dergelijke regeling. Binnen deze
regeling wordt een subsidie op het innovatierisico gegeven op de op duurzaamheid en
klimaatverbetering gerichte innovatieve componenten. Hiermee ontstaat voor dergelijke innovaties
een level playing field.
 Het maatschappelijke doel om ook de zeevaart te versnellen in klimaatgunstiger en schoner
worden, en tegelijkertijd een internationaal krachtige positie te bereiken rondom de voorsprong
die de Nederlandse maritieme maakindustrie te bereiken, verlangt een “Regeling Duurzame
Scheepsbouw” die het hier (ook door de EU-gewenste) level playing field effectueert.
(bijlage: profiel-notitie van een regeling Duurzame Scheepsbouw)

4.B.3. De impact op Milieu en klimaat van op Zeescheepsbouw gericht beleid
Met de zich snel ontwikkelende technologische oplossingen kunnen grote reducties bereikt worden
van de emissies in de zeescheepvaart. Nederland levert jaarlijks tussen de 60 en 70 schepen in
diverse niche markten, zoals baggerschepen, werkschepen, kustvaartschepen en schepen voor de
overheid. De industrie heeft daarnaast ook een belangrijk aandeel in het onderhouden en
vergroenen van bestaande (zee-)schepen.
Nieuwbouw van schepen
In 2015 zijn 64 van de meest uiteenlopende typen schepen afgeleverd door de scheepswerven in
Nederland. Die schepen hebben een totaal tonnage van 160.000 ton. Ca. 60% van deze schepen is
bestemd voor buitenlandse klanten.
Uit diverse studies is gebleken dat voor deze nieuwbouw zee-schepen een CO2 reductie van 15%
mogelijk is met de laatste technologische oplossingen. Omdat de scheepstypen zover uiteenlopen
kan slechts een ruwe schatting gedaan worden van de CO2 uitstoot en de omvang van de CO2
reductie.
In een Nederlands rapport voor de International Maritime Organisation is geschat dat voor elke
zeemijl die een gemiddeld schip van 10.000 ton laadvermogen aflegt, de motoren 0,12 ton CO2
uitstoten. De totale productie van nieuw gebouwde schepen is 160.000 ton, dus 1,92 ton CO2 per
zeemijl. Als het gemiddelde schip 175 dagen per jaar, 24 uur per dag met 8 knopen vaart dan is de
afgelegde afstand 33.600 zeemijlen. Daarmee is de totale uitstoot van CO2 van de nieuw
gebouwde schepen 1,92 * 33.600 = 64.512 ton CO2 per jaar. Door nieuwe technologische
oplossingen te verwerken in deze schepen is een reductie van 15% te realiseren, overeenkomend
met ca. 10.000 ton CO2 op jaarbasis!

Exporteren van schone technologie
Veel schone technologie voor het terugdringen van energieverbruik en uitstoot wordt in Nederland
ontwikkeld door wereldwijd toonaangevende maritieme toeleveranciers. De Nederlandse producten
en systemen, die veelal een eerste toepassing hebben op schepen die in Nederland gebouwd
worden, dragen bij aan het terugdringen van CO2 van de wereldwijde scheepvaart en in het
bijzonder de scheepvaart in Europese wateren.

Uitrusten van bestaande schepen met schone technologie (retrofitten)
In de Europese innovatieprojecten Retrofit en GRIP is aangetoond dat CO2 reducties van 25%
haalbaar zijn door bestaande schepen om te bouwen met schone motoren, om ze geschikt te maken
voor schone brandstoffen en om energie besparende maatregelen te treffen voor de romp en
voortstuwers. In moeilijk marktomstandigheden kiezen de reders eerst voor aanpassingen om aan de
nieuwe regelgeving te voldoen. De schepen die op de Noordzee en de Oostzee varen moeten sinds 1
juni 2015 aan strenge eisen voor de zwaveluitstoot voldoen. De grootste CO2 besparing wordt
gerealiseerd door over te gaan op LNG als brandstof. Het retrofit project heeft aangetoond dat alleen
voor jongere schepen retrofitting zinvol is. Betrouwbare berekeningen zijn nog niet mogelijk,
vanwege het sterke effect van de lage olieprijs.

5. De optimale mix tussen vervoersmodaliteiten: de TRANSITIE naar GROENER en VEILIGER
5.A. Een betere mix tussen “weg” en “water”: sneller op de weg, schoner voor ons allen
Een binnenschip dat 3000 ton lading vervoert, neemt evenveel mee als zo’n 100 vrachtauto’s (die
nemen 30 ton mee). Het zal dan ook niet verbazen dat een binnenschip, voor de hoeveelheid lading
die deze vervoert, altijd minder belastend zal zijn dan de inzet van al die auto’s.
Bovendien: 100 auto’s “uit de file” betekent tegelijkertijd dat de overige auto’s op de weg meer en
beter kunnen doorrijden. Dat vervuilt minder dan optrekken – remmen – optrekken etc in de file.
Lading die over de weg moet, kan dan ook vlotter over die weg. Dat verkeer moet niet gehinderd
worden door files met vracht die ook via het water kan. Wegvervoer als “de snellere
transportmodaliteit” komt dan beter tot zijn recht.
De GETALLEN bevestigen de redenering:
Om één ton (1000 kg) lading over één kilometer te verplaatsen (één ton-kilometer) is de uitstoot aan
CO2 met een vrachtauto ca. 60 á 65 gram CO2 per ton-kilometer. Via het water, in de huidige stand
van techniek, is de uitstoot van een binnenschip ca 20 tot 24 gram CO2 per ton-kilometer.
Ten opzichte van de weg heeft een gebruikelijk binnenschip heeft maar een klimaatlast van ca.
één-derde bij dezelfde vervoersprestatie.

5.B. Naar veiliger vervoer: geen chemie-treinen door binnensteden; stop concurrentie-vervalsing!
Nederland heeft haar Betuwe (spoor-)lijn. Technologisch een knap stuk infrastructuur. Op dit
moment wordt in Duitsland gewerkt aan de aantakking van deze lijn aan het Duitse railnet. Deze
werkzaamheden vertragen op dit moment voor meerdere jaren als gevolg van vergunning
problemen in Duitsland.
De betrokken ladingvolumes moeten hierdoor de komende circa vijf jaar via omleidingen naar
Duitsland worden gereden. Die omleidingen lopen momenteel dwars door steden (Brabant-route
met name).
Vooral de chemische lading met een hoog risicogehalte zou de binnensteden kunnen vermijden door
via de binnenvaart vervoerd te worden.
De Tweede Kamer heeft hierover recent (donderdag 23 juni) haar ergernis over het vele vervoer van
vracht en gevaarlijke stoffen via het spoor door de binnensteden naar voren gebracht.
Staatssecretaris Dijksma heeft daarop overleg aangekondigd met de sector.
Door TNO heeft hierover al in 2004 aan het ministerie van I en M gerapporteerd. Zij concludeerden
dat 49% van de ton-kilometers aan lading via de binnenvaart vervoerd zou kunnen worden in plaats
van omrijden via binnensteden. De MARKT gaat dat niet regelen: het ministerie heeft de spoorsector
immers een subsidie van € 20 miljoen gegeven ter dekking van de meerkosten van het omrijden.
Hierover wordt hopelijk binnenkort het gesprek met het ministerie geopend.

5.C. de ACTIELIJST voor een transitie naar GROENER en VEILIGER

BEDRIJFSLEVEN:

leer elkaar kennen; ontwikkel multi-modale concepten in cases
de verschillende modaliteiten kunnen elkaar méér opzoeken en
nadenken over multi-modaal optimaliseren van vervoersketens.
(BINNENVAART- en WEG-vervoer bereiden hiertoe nu, samen
met veel ondernemers uit te voeren, praktijk-studies voor rondom
multi-modaal inrichten, aan de hand van praktijk-cases)

BEDRIJFSLEVEN/ OVERHEID:

Zet het project “Maatwerk Vervoer” versterkt door !
Dit project, gestart door de overheid samen met Bureau
Voorlichting Binnenvaart, maakt verladers bekend met de
mogelijkheden van de binnenvaart. Het werkt goed, en dat
moet doorgezet worden.

OVERHEID:

toegankelijkheid binnenwateren:
Stop met het verkrappen van bedieningstijden van sluizen en
bruggen. Toegankelijkheid van waterwegen wordt gefrustreerd
als infrastructuur structureel meer op slot komt.

BEDRIJFSLEVEN/ OVERHEID:

Veiligheid binnensteden, en voorkomen overlast SPOOR
De overheid moet, als marktmeester die deze markt met subsidies
aan het spoor de werkelijke marktwerking uitgeschakeld heeft,
regie en actie nemen in de transitie van SPOOR naar BINNENVAART:
met sector en TNO: identificeer de vervoersstromen die
overgebracht kunnen worden van spoor naar water
 intervenieer actief om dit te effectueren
 STOP met het niet registreren/ toelaten van het structureel te
hoge vervoersaandeel per spoor

6. Naar integraal denken over de kaart “Nederland Transportland”
Een breed probleem in de inrichting van transportketens, én de inrichting van de infrastructuur
waarover dat transport zal gaan, is dat over het algemeen SEPARAAT per verschillende modaliteit
wordt gedacht.
Binnen de beleidsafdelingen van de ministeries wordt over het algemeen volledig separaat gewerkt
aan de spoorkaart, aan de wegenkaart en aan de vaarwegenkaart. Het denken is meestal gericht op
het optimaliseren, en knelpunten wegnemen van “iedere kaart apart”.
Ook in de politieke behandeling van de diverse modaliteiten is die separatie helder te zien: AO
Scheepvaart, AO Spoor, AO over diverse wegen….. Allemaal apart. Als er al een meer gezamenlijke
behandeling plaats vindt, zoals in het MIRT, worden de modaliteiten eerder als concurrenten in de
rangorde behandeld, dan als onderdeel van een integraal systeem.
De vraag echter die veel meer gesteld zou moeten worden is er een zoals bijvoorbeeld: “hoe vinden
we voor de ladingvolumes die uit die zeehaven komen een optimale toegankelijkheid naar het
achterland, met slimme combinaties van spoor, weg en water? Welke implicaties heeft dat voor de
inrichting van de weg- water- en spoor-vervoerswegen voor die ladingstromen?”
Er zijn meerdere oorzaken voor dit gesepareerde denken:
- in de markt zijn de drie vervoersmodaliteiten erg gescheiden werelden.
- veel verladers zijn gewend om “hun” modaliteit te kiezen, en daarbinnen te optimaliseren.
- vrijwel alle politieke en beleidsomgevingen hebben zich gevormd rondom die separatie.
In deze paragraaf willen we het houden bij deze constatering. Echter: het is evident duidelijk dat een
meer integraal denken zonder meer gaat leiden tot slimmer inrichten van de totále kaart die
beschrijft hoe en waar Nederland haar vervoersstromen verwerkt. Iedereen die regelmatig uren
verliest in de file op de A15 midden in rijen vrachtwagens, en dan op de Merwede honderden
containers op schepen probleemloos voorbij ziet varen, zal kunnen beamen “…. Hier gaat iets niet
optimaal…”.

7. Samenvatting; beleidshandvatten rondom het Nederlandse Maritieme vergroeningspotentieel
Algemeen
De Nederlandse Maritieme Industrie heeft veel – direct inzetbare – innovaties ontwikkeld die
rechtstreeks zullen bijdragen aan een van de grootste maatschappelijke opdrachten voor de
komende jaren: een structurele daling van klimaat-belasting door CO2, NOx- en fjjnstof-uitstoot.
Zowel in de binnenvaart als de zeevaart is veel, en snel, te effectueren. Voor verschillende sectoren
zijn daarbij verschillende beleidsopties denkbaar.
Wanneer de overheid instrumenten hiertoe zou ontwikkelen, kan de kostprijs voor het te bereiken
klimaat- en milieudoel wel eens een van de meest gunstige zijn voor het effect dat het genereert.
technologische maatregelen/ effecten en overig beleid in de BINNENVAART
De mogelijkheden aan innovaties vanuit de Nederlandse Maritieme maakindustrie voor de
Nederlandse binnenvaartvloot:
 bij vergaand inbouwen van technologieën in de bestaande vloot kan bereikt worden dat:
- de uitstoot van CO2 40 % daalt voor de binnenvaart, daarmee voor vervoer totaal 15%
- de uitstoot van NOX en Fijnstof resp. met 80% en 90 % daalt

 Dit vraagt: financieel:

zo’n € 140 mio/ jr gedurende 5 jaar, opheffen onrendabele top
beleidsmatig: wet- en regelgeving voor financieren in circulaire economie (par. 3)

Daarnaast is in de binnenvaart de inzetbaarheid van schepen. vooral op ondiep water, te verhogen
door in te zetten op:
 effectieve invoering van CoVaDem (Continue Vaardiepte Meting, par. 3.B.8)
waardoor meer geladen kan worden bij ondiepte, er per reis meer meegenomen kan worden.

 Effectieve transitie van lading van de weg naar het water waar mogelijk (par 5.A en 5.C)
leidt enerzijds tot minder files (een 3000 tons schip = ca 100 vrachtauto’s), en anderzijds tot vervoer
in een modaliteit die per ton-kilometer het verreweg de laagste CO2-uitstoot kent.

 De optimale logistieke kaart van Nederland: niet per modaliteit apart, maar integraal denkend
laten voortkomen vanuit ladingstromen (par. 6)
Het blijft immers een onlogisch plaatje: een overvolle vastgelopen A15, pal naast een rivier met
zeeën van vervoers-ruimte.
technologische maatregelen/ effecten en overig beleid in de ZEEVAART
De Nederlandse Maritieme Maakindustrie ondervindt voortdurend hinder van concurrentievervalsing die een rem zet op het breed in de zeevaart uitrollen van voor klimaat- en het milieuverbetering uiterst effectieve innovaties. Bij een hersteld level playing field zal de industrie veel
wezenlijk meer kunnen bijdragen aan vermindering van de klimaat-belasting door de zeevaart.
 een optimale inzetbaarheid van de innovatiekracht van de Nederlandse Maritieme
Maakindustrie ten gunste van klimaat- en milieu-verbetering in de internationale zeevaart
wordt bereikt door het verkrijgen van een internationaal level playing field. Dat kan, conform
EU-richtlijnen, met een “SDS, Sudsidieregeling Duurzame Scheepsbouw”(par. 4.B.2 en bijlage)

BIJLAGE:

profiel-notitie van een regeling Duurzame Scheepsbouw,
welke in functioneren, zou kunnen passen binnen EU-regelgeving en binnen financieringskaders van
bestaand instrumentarium, en dus snel gerealiseerd zou kunnen worden.

SCHETS REGELING DUURZAME SCHEEPSBOUW
contour voor een innovatieregeling met grote maatschappelijke meerwaarde
1. Achtergrond en wenselijkheid van een regeling
1.1. Achtergrond
De Nederlandse scheepsbouw heeft een belangrijk kernproduct in “one-off” zeer innovatieve schepen (of
hooguit hele kleine series). Anders dan bij hoogtechnologische seriebouwers, zoals de vliegtuigbouw, is
technische dóór-ontwikkeling van bepaalde innovaties in prototypes NIET mogelijk. Het verkochte product is
dus vaak tegelijk deels ook nog experimenteel, maar moet tegelijkertijd wél 15 jaar operationeel blijven
functioneren. Introducties van die innovatie-stappen aan boord van schepen dragen daardoor extra risico’s.
Ze zijn daardoor veelal moeilijk te implementeren in de markt. Dat is verlies: beperkt uit kunnen zetten in de
markt vertraagt enerzijds het innovatieproces, en anderzijds wordt tegelijkertijd het positieve effect van die
innovaties op de samenleving (i.c. het klimaat en het milieu, zie later) uitgesteld.
Bovendien: door de koppeling met/ integratie in een normaal commercieel eindproduct is er voor deze
innovatie-stappen géén dekking te vinden binnen de bestaande, veelal generiek gerichte, stimuleringsinstrumenten van het Rijk.
Vanwege de ambitie van de EU om haar scheepsbouw de meest geavanceerde ter wereld te maken kent de EU
richtlijnen die lidstaten oproepen regelingen te maken om bovengenoemde innovatie-risico’s af te dekken.
Daarmee wordt het in de EU bouwen van zeer innovatieve schepen beter mogelijk. Duitsland en Spanje, op
innovatie onze grootste concurrent-landen, kennen hiertoe sterke regelingen. De richtlijn wil dat er in innovatie
een level playing field ontstaat.
De in deze notitie voorgestelde regeling Duurzame Scheepsbouw ambieert om vooral de technologische
voorsprong van de Nederlandse scheepbouw in vooral klimaat- en milieu- innovaties effectief in de markt te
kunnen introduceren.
1.2. Doel van de regeling
De regeling dient vroegtijdige introductie in de markt voor scheepsnieuwbouw en –ombouw mogelijk te maken
van vernieuwende, eventueel nog deels experimentele, maritieme technologieën die zich richten op:
A. structurele verlaging van CO2-uitstoot van schepen en op water te exploiteren installaties
B. structurele verlaging van schadelijke emissies zoals NOx-en, fijnstof en “Black Carbon” en Zwavel.
Door deze regeling (en het ermee in de EU bereikte level playing field) behoudt de Nederlandse Maritieme
industrie haar voorsprong in duurzaamheid. Tevens versnelt zij zo de klimaat-prestatie van de maritieme markt.

1.3 Verwachte maatschappelijke impact
Juist ook door de technologievoorsprong van de Nederlandse Maritieme maak-industrie is grote impact te
verwachten.
 Vrijwel voor markt-implementatie gerede ontwikkelingen in de binnenvaart, met hybride voortstuwingsystemen, zeker in combinatie met luchtsmering voor de romp en flexibele tunnels, realiseren een CO2reductie van zo’n 40 %, en een vrijwel eliminatie van NOx en Fijnstof. Bij toepassing van LNG als
brandstof verbetert dit nog verder.
 Binnen de zeevisserij is recent een experimenteel schip in test gegaan dat, bij vergelijkbare vis-prestaties ten
opzichte van een “normale” moderne kotter, slechts 20 % van de CO2 uitstoot kent, en slecht ca 5 % van de

NOX en Fijnstof.
 De in de laatste jaren consequent doorgezette innovatie van kleine en middelgrote zeeschepen bij de
Noord-Nederlandse werven zijn CO2 en emissiereducties bereikt van 10-tallen procenten.
Juist door het ontbreken van een level playing field in de internationale markt konden zeker de laatste twee
innovatie-velden (visserij en zeeschepen) maar mondjesmaat uitgezet worden in de internationale markt. Met
een eerlijker speelveld wordt de exportpositie voor de betrokken innovaties aanzienlijk verbeterd. Daarmee
wordt de klimaat- en milieuverbetering op zee actief en internationaal gestimuleerd.
De maatschappelijke meerwaarde van een regeling Duurzame Scheepsbouw ligt vooral in het versneld
implementeren van sterk CO2-reducerende en milieu-verbeterende innovaties.
Het mes snijdt aan twee kanten: het genereert effectieve vermindering van uitstoot/ klimaatbelasting, en
tegelijkertijd extra markt-draagvlak en incentives voor verdergaande innovaties van de betrokken technologieën en de Nederlandse voorsprong hierin.
Er ontstaat bovendien een internationaal level playing field rondom innovatie, gericht op klimaat- en
milieuverbetering.

2. Contour en gewenst budget van een regeling Duurzame Scheepsbouw
 De regeling dekt 20 % van de innovatie-risico dragende componenten binnen een nieuw- of ombouw-order.
 Binnen de regeling zal een toetsing worden voorzien op het technologisch vernieuwend en (klimaat- en
milieu-) grensverleggend zijn van de aanvragen.
 de regeling dient een horizon te hebben van 3 jaar, zodat ontwikkelingstrajecten er op kunnen anticiperen.
Voor de begrotingen van 2017, 2018 en 2019 is een budget nodig van € 10 miljoen per jaar, totaal € 30
miljoen, waarbij de regeling dus zo mogelijk een horizon van 3 jaar kent. Dit is wenselijk zodat voor grote
ontwikkel- en innovatie-trajecten onderzoekers/ ondernemingen een langere horizon in hun risico-afwegingen
mee kunnen wegen..

3. Eventuele relatie met andere regelingen
Een optie om de regeling van middelen te kunnen voorzien zou wellicht kunnen worden gevonden vanuit het
budget van de D.E.I., Demonstratieregeling Energie Innovaties. Deze regeling heeft een vergelijkbaar doel
maar is – vanuit haar voorwaarden en generieke karakter – niet geschikt voor inzet in de maritieme maakindustrie (karakteristiek prototypebouw, zie 1.).
De regeling Duurzame Scheepsbouw zou aldus een uitvoerings-onderdeel kunnen zijn van de D.E.I.

