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Samenvatting
De studie, uitgevoerd door Kroes Marine Projects, in het kader van het Programma Green Shipping

Waddenzee is beschreven in de volgende 9 fases;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Definiëring en overeenstemming kaders en randvoorwaarden onderzoek
Analyse en Definiëren operationeel profiel en scheepseigenschappen
Inventarisatie van huidige en toekomstige regelgeving en certificering
Brede, gerichte, inventarisatie van duurzame energiedragers en opwekkers
Beschrijving van technisch haalbare systemen op de ZK14
Emissiewaarden retrofit oplossingen en relatie tot Nb-vergunning verlening
Huidige en toekomstige infrastructuur en bunkervoorzieningen
Kosten ZK14 ombouw, systemen en schatting van operationele kosten
Aanbevelingen ten aanzien van vervolgtraject

De studie is in opdracht gegeven aan Kroes Marine Projects door Lammert Bolt (schipper-eigenaar van
de garnalenkotter ZK14), de Nederlandse Vissersbond, Vereniging Kottervisserij Nederland en de
Internationale Garnalen Producenten Organisatie Rousant U.A. en is door de volgende partijen
gefinancierd:
•
•
•
•

Lammert Bolt, hierna aangeduid als ZK14
Nederlandse Vissersbond
Vereniging Kottervisserij Nederland, hierna aangeduid als VisNed
Internationale Garnalen Producenten Organisatie Rousant U.A., hierna aangeduid als P.O. Rousant

De ambitie als omschreven door de betrokken partijen in dit onderzoek luidt; Een transitie naar

100% emissievrije garnalenkotters. Echter, de meest prangende vraag voor de garnalenkotter vloot is
momenteel; Wat moeten en kunnen wij doen om te voldoen aan de eisen welk worden gesteld aan het
opereren op Natura-2000 gebieden? Oftewel, wat zijn de opties om op korte termijn de emissie van
stikstofoxide (NOx) te reduceren naar waarden onder de gestelde normen (depositie van 0,005 mol
N/ha/j) die gelden voor behoud van een vergunning als vastgelegd in de Natuurbeschermingswet (Nbwet vergunning)? Gezien de bredere klimaatproblematiek is het op zijn minst wenselijk en, naar
verwachting, op termijn vereist dat de gehele visserijsector 100% emissievrij gaat opereren.
Vandaar dat bij het onderzoek en inventarisatie van mogelijke oplossingen allereerst is gekeken wat er
‘minimaal vereist’ is om de uitstoot van NOx te reduceren en te voldoen aan de hieraan gestelde eisen
op regionaal niveau en korte termijn. Vervolgens worden ‘meer ambitieuze’ oplossingen beschreven,
opties die een meer significante, en uiteindelijk volledige, reductie van schadelijke emissies en daarmee
aansluiting bij internationale richtlijnen en ambities kunnen bewerkstellingen, richtlijnen die op langere
termijn zeer waarschijnlijk zullen resulteren in nieuwe milieuwetgeving.
Het onderzoek naar alternatieve energiedragers en voorstuwingconfiguraties moet inzicht geven in de
voor- en nadelen van beschikbare oplossingen voor reductie van schadelijke emissies, oplossingen op
korte en langere termijn en de consequenties die bepaalde keuzes hebben voor eigenaar, het schip en
het vaarprofiel.
Deze studie zal zich richten op één voorbeeldschip, de garnalenkotter ZK14. De resultaten zullen echter,
voor zover mogelijk, toepasbaar zijn op andere, vergelijkbare, schepen in de vloot.

De norm,

oftewel de emissienormen voor uitlaatgassen, worden in verschillende landen en

toepassingsgebieden verschillend omschreven; Tier, Euro en Stage. In praktijk worden deze verschillende
normen vaak door elkaar gebruikt, wat tot verwarring kan leiden.
Het verschil tussen Euro, Stage en Tier is echter eenvoudig; Euro is de Europese norm voor het
wegverkeer, Stage is de Europese norm voor off-road verkeer (non-road mobile machinery, NRMM) ,
welke tevens geldt voor de binnenvaart, en Tier (Transcript Individual Engine Regulations) is de norm die
geldt in de Verenigde Staten en is eveneens de norm die de International Maritime Organization (IMO)
hanteert voor de internationale scheepvaart.
Gezien ons onderzoeksobject, de ZK14, zowel op binnenwateren als kustwateren en internationaal
opereert hanteren wij in principe zowel de Stage als de Tier normen. Tier en Stage zijn niet exact aan
elkaar gelijk, maar in de praktijk toch redelijk vergelijkbaar omdat fabrikanten er uit kostenoogpunt ook
belang bij hebben dat hun motoren in een zo groot mogelijke markt zijn af te zetten. Voldoet een motor
aan Tier 3 dan is dat vergelijkbaar met Stage 3. Waar de Stage III en IV normen grotendeels gelijk liepen
met de Amerikaanse (Tier 3/7) en Japanse normen, lopen ze voor Stage V weer verder uit elkaar. Zo
kunnen bijv. de US Tier 4 normen gehaald worden zonder filters. De Stage V normen hebben betrekking
op de uitstoot van CO, HC, NOx en roetdeeltjes. Vooral die laatste norm is veel strenger (van 0,025 g/kWh
naar 0,015 g/kWh). Spreken wij in dit rapport over een Stage 5 motor, dan voldoet deze dus ook
ruimschoots aan de Tier 3 eisen.

Het onderzoek is begonnen met een inventarisatie van het typische vaarprofiel en de

scheepseigenschappen van zowel de ZK14 als vergelijkbare schepen in de vloot. Deze inventarisatie
heeft inzicht gegeven in de o.a. de tijdsverhouding welk wordt besteed aan het stomen naar de
visgronden, vissen en het verwerken van de vangst. Tevens zijn de energie verbruikers aan boord in
kaart gebracht om de energiebalans op te maken. Ten slotte zijn de fysieke scheepseigenschappen
onderzocht om engineering gerelateerde, geometrische, kaders inzichtelijk te krijgen.

Het ‘minimaal te verwezenlijken doel’, oftewel een vereiste voorwaarde voor het behouden/verkrijgen
van een Nb-wet vergunning, is om de uitstoot van NOx drastisch te verminderen, zodanig dat middels
een complexe berekening aangetoond kan worden dat de stikstofdepositie, oftewel de ‘neerslag van
stikstofdioxide’, op Natura-2000 gevoelige gebieden de grens van 0,005 mol/ha/j niet overstijgt.
Om emissies door verbrandingsmotoren te reduceren zijn er een drietal aangrijpingspunten;
•
•
•

Schonere en zuinigere motoren
Alternatieve brandstoffen en/of energiedragers
Alternatieve aandrijvingen

Waar de keuze van energiedrager (diesel/bio-diesel/methanol/waterstof) vooral effect heeft op uitstoot
van fijnstof (PM), Koolmonoxide (C0) en Koolwaterstof (HC) heeft de ‘wijze van energie omzetting’
(verbranding of elektrochemische omzetting) voornamelijk effect op de hoogte van NOx uitstoot.
Opeenvolgend, van eenvoudig te realiseren tot meer ambitieuze maatregelen, heeft de studie inzicht
gegeven in de volgende potentiële oplossingen voor ombouw van de ZK14:
•

•

•

•

Een mogelijke, vrij snel te realiseren, oplossing voor het aanpassen van het
verbrandingsproces op korte termijn is dat de ZK14 wordt voorzien van een SCR-systeem,
oftewel een katalysator (selectieve katalytische reductie). De te realiseren reductie van NOx
uitstoot daalt ten opzichte van de basis, fabriekswaarden voor de huidige hoofdmotor, van
9,2 gram NOx per kilowatuur naar 2,1 g/kwh. Het toevoegen van een dergelijke katalysator
kan al resulteren in een reductie van Nox uitstoot van ruim 75%. Tevens de uitstoot van
fijnstof deeltjes (PM) wordt met 80% gereduceerd. Koolmonoxide (CO) neemt af met 70%.
Een 2de oplossing voor het aanpassen van het verbrandingsproces op korte termijn is het
toepassen van nieuwe motoren (NRMM Stage V), al dan niet gecombineerd met een
elektrische aandrijving op de schroefas en schonere brandstoffen. Als we uitgaan van de
emissiewaarden van een onderzochte Stage-V verbrandingsmotor, 0,4 g/kwh, dan
resulteert het toepassen van een Stage-V motor ten opzichte van de huidige
verbrandingsmotor al in een NOx reductie van 95%. Fijnstof uitstoot neemt af met ruim
95% en koolmonoxide neemt af met 70%.
Als we vervolgens methanol als energiedrager gaan toepassen in een verbrandingsmotor
zien we de uitstoot van NOx afnemen met bijna 75%. Fijnstof uitstoot wordt met 100%
gereduceerd en koolmonoxide neemt af met 95%. NOx uitstoot is voornamelijk afhankelijk
van de gebruikte verbrandings- en nabehandelingstechniek, echter bij het gebruik van
methanol als energiedrager zien we dat de NOx emissie ook zonder nabehandelingstechniek (een zgn SCR-unit) al veel lager is.
Zodra we overstappen van een verbrandingsmotor op een brandstofcel, dan wel een
methanol brandstofcel of een (direct)waterstof brandstofcel, dan zien we alle waarden van
NOx, PM, CO en HC (koolwaterstof) afnemen met 100%.

Een voor de hand liggende conclusie uit voorgaande opsomming zou kunnen zijn dat de vissersvloot
direct overstapt van een verbrandingsmotor op een brandstofcel. De emissie doelstellingen van
100% reductie zijn daarmee klaarblijkelijk verwezenlijkt.
Echter, als zal blijken uit verdergaand onderzoek naar de scheepseigenschappen, vaarprofiel,
regelgeving, beschikbaarheid van energiedragers en financiële implicaties, is deze conclusie
momenteel nog niet zo eenvoudig te trekken. Groen geproduceerde methanol en waterstof zijn
vooralsnog zeer beperkt verkrijgbaar, volume beperkingen maken het toepassen van waterstof op
de ZK14, binnen het huidige vaarprofiel, zeer ingewikkeld en voorwaarden voor opslag van zowel
methanol en in grotere mate van waterstof hebben op hun beurt zeer ingrijpende implicaties voor
de systemen en constructie aan boord.
Tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen op het gebied van schonere motoren, alternatieve (duurzaam
te produceren) energiedragers maar ook brandstofcellen in ‘volle gang’ en wordt er voortdurend
geïnnoveerd om oplossingen te ontwikkelen voor de genoemde complicaties en implicaties.
Wat deze implicaties zijn voor de ZK14 en vergelijkbare garnalenkotters trachten wij in dit rapport
inzichtelijk te maken.

Geconcludeerd kan worden dat er reeds verschillende maatregelen zijn te nemen die tot

significante reductie van emissiewaarden leiden. Eveneens kan worden geconcludeerd dat de
‘meest wenselijke technologie’ om de bredere klimaat- en milieuproblematiek het hoofd te bieden,
wellicht brandstofcel-technologie, op korte termijn en in bestaande schepen (in tegenstelling tot
nieuwbouw) nog ‘lastig is in te passen’, zowel fysiek, logistiek als financieel. Gelukkig zien we dat
bestaande technieken en ontwikkelingen op het gebied van brandstofmotoren en katalysatoren al
significante reductie van emissies bewerkstellingen.
Om te toetsen of deze gereduceerde emissiewaarden voldoende zijn om de wetgevende instanties
te overtuigen dat deze maatregelen afdoende zijn voor verlenging/verlening van de Nb-wet
vergunning is echter aanvullend onderzoek vereist, onderzoek welk de depositiewaarden van de
gehele vloot beschrijft. De uitkomsten van dit aanvullend onderzoek zullen moeten uitwijzen welk
van de voorgestelde oplossingen het meest geschikt is voor de ombouw van de ZK14.

Het vervolgtraject, bestaande uit het ‘verfijnen’ van de berekende emissiewaarden door

daadwerkelijke meetgegevens te gebruiken van de benodigde vermogens, meetgegevens van
emissiewaarden van energieverbruikers in combinatie met energiedragers te koppelen aan de
vaar/vis gebieden en vis uren van de gehele vloot, zal moeten aantonen welke van de onderzochte
maatregelen afdoende is om te voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van NOx emissies. Deze
conclusies geven op hun beurt wellicht aan welke aanvullende aanpassingen er nodig zijn
betreffende emissies, vaarprofiel (vis uren/visgebieden), sanering van de vloot, financiering en
wetgeving om tot een oplossing te komen voor de problematiek van stikstofdioxide depositie.
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1 Inleiding
Voorstudie ombouw ZK14
Op dit moment ziet de Nederlandse garnalenvloot de regelgeving betreft duurzaam vissen en
emissies steeds strenger worden. Zeker voor de schepen die in de Natura 2000 gebieden opereren.
De vissers zijn bewust dat ze hun vloot moeten verduurzamen, maar weten niet welke oplossingen
technisch haalbaar zijn, welke duurzame oplossingen economisch exploitabel zijn op korte termijn en
welke oplossingen aan de toekomstige regelgeving voldoen.
Met name het ontbreken van in realistische omstandigheden gevalideerde technologische
oplossingen, het daardoor ontbreken van gevalideerde business cases en eveneens ontbrekend
inzicht in consequenties voor het passende wetgevende kader maakt dat er dusver zeer weinig
commerciële en haalbare exploitatiemodellen zijn. Kostprijsmodellen van nieuwe technologie zijn
schaars en infrastructuur ontbreekt nog grotendeels waardoor potentiële opschaling nog niet aan de
orde is.
Daarom zijn er studies, pilotschepen en –installaties nodig voor de maritieme sector om de
versnellende maatschappelijke transitie te kunnen bijhouden.
Vanuit de Garnalensector (de Nederlandse Vissersbond, PO Rousant en VisNed) en de FME is, met
steun van het Waddenfonds en gemeente Holland Kroon, in dit verband de opdracht geformuleerd
voor een technische en economische voorstudie voor het ombouwen van de garnalenviskotter ZK14
naar een fossielvrije visserskotter. De uitkomst van de studie zou als go/no go document gebruikt
moeten worden voor de daadwerkelijke ombouw van de ZK14.
Het doel van deze studie is het inventariseren en specificeren van economisch perspectiefvolle
aandrijfconcepten voor ombouw projecten voor de vloot van garnalenvissers. De missie, de vloot op
weg naar fossiel- en emissievrij varen op basis van verschillende fossielarme, schone energiedragers.

Teneinde het gestructureerd en met focus op de probleemstelling en doelstellingen oplossingen te
vinden voor de uitdagingen waar de vissersvloot mee te maken heeft zijn allereerst een aantal
hoofddoelen en randvoorwaarden geformuleerd, welke in hoofdstuk 2 nader worden toegelicht.
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2 Hoofddoelen, mijlpalen & kaders
2.1 Hoofdoelen en Resultaten
100% Fossielvrij
De voornaamste, en wellicht meest dringende, uitdaging voor de garnalenvissersvloot met
betrekking tot Natura 2000 specifieke wetgeving, en de Nb-wet vergunning verlening, is het drastisch
reduceren van stikstofoxide, NOx uitstoot. CO2 uitstoot van de op het Wad opererende schepen
dragen echter bij aan de klimaatproblematiek die op wereldschaal speelt en kan derhalve niet
genegeerd worden.
Het voornaamste doel voor de ombouw van de garnalenvloot is dan ook om fossiele brandstoffen
om te ruilen voor niet-fossiele groene alternatieven, oftewel een transitie naar 100% fossielvrij
varen.

Green Shipping Waddenzee
In de gestelde ambities als omschreven in het programmadocument Green Shipping Waddenzee is
eveneens geformuleerd een 20% additionele reductie van CO2 uitstoot t.o.v. de internationale
(Green Deal) doelen van 40% reductie in 2030, en een reductie van 60% CO2 uitstoot in 2030.
In het Programma Green Shipping Waddenzee zijn de volgende mijlpalen geformuleerd; Het
opleveren van globale ontwerpen, onderzoeksgegevens en ontwerpinformatie ten behoeve van de
realisatie van pilotschepen c.q.-installaties.
In de omschrijving van de specifieke pilot, ombouw fossielvrije garnalenkotter, staan tevens de
volgende uitdagingen omschreven die moeten worden aangegaan en opgelost;
•

•
•
•

•
•

De ontwikkeling van een modulair flexibel concept voor elektrificatie, met als voordeel dat
deze bij de veranderingen in de energiemarkt relatief eenvoudig is te ‘upgraden’. Dit
betekend dat de dieselmotor vervangen wordt voor een elektromotor.
Het concept moet toepasbaar zijn voor de gehele range aan schepen, jong en oud.
Oplossingen voor de overige energieverbruikers waaronder de koeling en kookpot zonder
gebruik van generatorsets op (fossiele)diesel.
De ontwikkeling van modulaire energie genererende systemen en energieopslag aan boord
op basis van brandstofcellen, rekening houdend met het feit dat dit type schip soms 14
dagen in operatie is zonder dat er, van de wal, nieuwe energie (brandstof/walstroom)
beschikbaar is.
Certificeerbare systemen ontwikkelen (classificatie en IL&T).
Opbouwmogelijkheden die passen in de reguliere onderhoudsintervallen.
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Green Deal
In 2019 hebben ruim 40 partijen uit de maritieme sector in het bijzijn van minister Cora van
Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de Green Deal Maritiem ondertekend. Het akkoord,
voor de binnen- en scheepvaart, omschrijft;
•
•
•

De CO2-emissies van de Nederlandse binnenvaartvloot gereduceerd te hebben met 40% tot
50% ten opzichte van 2015.
Tenminste 150 binnenvaartschepen voorzien te hebben van een zero-emissie aandrijflijn.
Tenminste één emissie loos zeeschip in de vaart gebracht te hebben.

Zeevaart Internationaal – IMO klimaat strategie
De door de IMO-lidstaten afgesproken klimaatstrategie, gebaseerd op de doelen zoals deze zijn
vastgelegd in het Klimaatakkoord Parijs, omvat een drietal punten;
•
•
•

Er worden striktere normen ingesteld voor uitstoot bij het bouwen van nieuwe schepen.
De uitstoot van CO2 moet in 2030 40% minder, en in 2050 70% minder zijn ten opzichte van
het referentiejaar 2008.
Het zo spoedig mogelijk omlaag brengen van schadelijke broeikasgassen. De uitstoot van
broeikasgassen moet in 2050 de helft minder zijn dan in 2008.

Maritiem Masterplan
Onder auspiciën van Nederland Maritiem Land is een maritiem masterplan opgezet wat zich richt op
de realisatie van een brede vloot van emissie loze en digitale schepen in 2039. Het resultaat van de
programmalijn energietransitie van dit masterplan moet een duidelijk inzicht in technologische en
economische randvoorwaarden opleveren.
De resultaten van de hoofdactiviteiten zijn als volgt:
•

•
•

•

•
•

Transitiepaden over de lifecycle per scheepstype (incl. retrofits naar andere energiedragers)
gericht op toekomstbestendige en schaalbare oplossingen die forward-compatible zijn naar
emissie loos schip.
Geharmoniseerd vergelijkingsmodel tussen verschillende duurzame technologieën van ‘well
tot wake’ per scheepstype.
Integrale transitie methodiek voor de maritieme sector in globale context, inclusief continu
bijsturing aangaande de contextuele ontwikkelingen zoals internationale R&D, duurzame
energie beschikbaarheid, regelgevingen en emissie referentie methodiek (EEDI, EEXI, etc.).
Een set aan specifieke non-technische tools, regelgeving en beleidsadvies, vanuit de
transitiemethodiek ter versnelling en opschaling van commerciële haalbaarheid van zeroemissie scheepvaart in internationale context.
Een richtlijn voor het door ontwikkelen van de benodigde (cross sectorale) eco-systemen
over de waardeketen.
Bedrijfseconomische aanpak ontwikkelen om schaalvoordelen te benutten en kosten te
reduceren.
KROES MARINE PROJECTS | OMBOUW EMISSIEARME GARNALENKOTTERS
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2.2 Kaders en Randvoorwaarden
Kaders
De voornaamste, en meest dringende, reden voor de ombouw van het pilot project ZK14 is de
aangescherpte regelgeving ten aanzien van de uitstoot van NOx. Om de verwezenlijking van de
doelstellingen te waarborgen, met focus op een oplossing voor de garnalenvissersvloot op korte
termijn, zijn er gezamenlijk enkele kaders benoemd waarbinnen het onderzoek zich zal beperken,
zijnde;
•
•

•

De voorgestelde brede oriëntatie op transitiesystemen zal kort en doelgericht zijn en zich
beperken tot oplossingen die op korte termijn (<3 jaar) te verwezenlijken zijn op de ZK14.
Alhoewel de gestelde ambitie luidt 100% fossielvrij worden alle mogelijke alternatieve
energiedragers en voortstuwing systemen onderzocht die, binnen de in het Maritiem
Masterplan gestelde voorwaarden, voldoen aan de eisen die gesteld worden t.a.v. emissie
waarden in Natura 2000 gebieden en vaargebieden tot aan Denemarken.
Bij het aanmerken als ‘haalbare oplossing’ wordt nadrukkelijk een onderscheid gemaakt
tussen technisch, economisch en regelgeving-technisch vanwege de snelle ontwikkelingen
van nieuwe voorstuwingsystemen.

Randvoorwaarden Maritiem Masterplan
Voor een succesvolle systeemtransitie zijn in Het maritiem masterplan tevens enkele belangrijke
randvoorwaarden gesteld welk tijdens de studie als leidraad worden gebruikt:
•

•

•

•

Emissie loze oplossingen moeten voldoende ontwikkeld zijn:
o Technologie moet marktrijp zijn en in de praktijk zijn getest;
o Oplossingen moeten volden aan de veiligheidsnormen; en
o Oplossingen moeten voldoende beschikbaar zijn (bijv. meerdere leveranciers).
In het geval van een duurzame energiedrager moet:
o Deze in voldoende mate beschikbaar zijn tenminste binnen Europa; en
o Er afdoende bunkerinfrastructuur beschikbaar zijn ten minste in Europa en voor
omslag in de gehele vloot wereldwijd.
Oplossingen moeten op termijn rendabel zijn.
o Oplossing moet kunnen worden ingebed in de operatie;
o De verhoogde CAPEX is terug te verdienen door lagere OPEX en in nieuwe
financieringsmodellen wordt hier ruimte voor geboden;
o Schaalvergroting leidt tot lagere CAPEX.
De overheid en organisaties zoals klassenbureaus dragen actief bij aan de energietransitie
door ruimte in regelgeving te bieden aan pilots en experimenten in regelgeving en dat
eveneens te doen voor alternatieve brandstoffen en energiedragers. Bovendien zet de
Nederlandse overheid zich op Europees en internationaal niveau in voor coherent beleid.

Om uitspraken te kunnen doen over hoe deze doelstellingen, binnen de genoemde kaders, te
bewerkstellingen zijn beschrijven we in het hierop volgende hoofdstuk allereerst de
scheepsbouwkundige eigenschappen en operationele kaders van het pilotproject, de ZK14.
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3 Analyse, definiëren scheepseigenschappen & operationeel profiel
3.1 Ontwerp

ZK14
Het pilot schip, de 23,5 meter lange ZK14, heeft als voornaamste werkgebied het Oostelijke wad,
echter is gedurende het jaar werkzaam van Vlieland tot Schiermonnikoog en maakt tevens langere
tochten richting het Duitse wad en Denemarken. De percelen rond de Waddeneilanden is waar 90%
van de tijd wordt gevist.
De ZK14 is uitgerust met een Caterpillar (type 3405 E) hoofdmotor met een afgesteld vermogen op
de schroefas van 220kw bij 1600 omw./min. Het hydraulisch vermogen wordt gegenereerd door een
aangebouwde hydraulische pomp. Het elektrische vermogen wordt gegenereerd door een generator
set, Caterpillar (type 3304), met een vermogen van 52kw bij 1500 omw./min.
De garnalen kookpot heeft zijn eigen verwarmingssysteem bestaande uit een ecoflam brander met
een maximaal vermogen van 125kw.
De laatste refit van het schip betreft de installatie van een straalbuis om de schroef, resulterend in
een beduidend hogere trekkracht bij lagere snelheden.
Een volgende revisie van de hoofdmotor is aanstaande en zal meegenomen worden in de (financiële)
overwegingen voor de mogelijke ombouw oplossingen, gezien bij vroegtijdig ombouwen deze revisie
mogelijk niet uitgevoerd hoeft te worden.
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3.2 Vaarprofiel
Vaarprofiel
Het vaarprofiel houdt in dat gedurende een bepaalde tijdsduur het benodigde vermogen uitgezet
wordt tegen de tijd.
De gekozen periode is 24 uur. In deze periode hebben we de volgende bedrijfssituaties:
•
•
•

Stomen; tijdens het stomen naar de visgronden worden de koeling van het visruim en het
opwarmen van de kookpot meegerekend.
Netten ophalen
Vissen en verwerken

Gemiddeld wordt er 4.5 dag per week (24 uren per dag) gevaren.
Het varen (stomen) naar de visgronden is zeer variabel. Hier is 2 uur per 24 uur aangehouden, 2 uur
achter elkaar vissen, dan 30 tot 50 min garnalen verwerken waarbij ook weer gevist wordt.
Het ophalen van de netten duurt gemiddeld 15 min.
Het totale diesel verbruik van de generatoren, hoofdmotor en kookpot is 1250 liter/dag. Dit kunnen
we globaal terug rekenen naar KWh waarbij we een gemiddeld specifiek brandstof verbruik van 217
g/KWh en een soortelijk gewicht gasolie van 840 kg /m3 hanteren.
Bij 1250x0.84=1050 kg per uur is dit 43,75 kg = 43750gr / 217= 201,6 KWh, welk redelijk
overeenkomt met de geschatte gemiddelde vermogens uit de e-balans.

3.3 Vermogens en Energiehuishouding
Piekvermogen
Piekvermogens volgen uit de e-balans. De correctiefactor van 0,8 is toegepast omdat niet alle
energieverbruikers constant 100% energie vragen. Het piekvermogen tijdens het stomen is, bij
ontbrekende meetgegevens, vooralsnog gebaseerd op een berekening. Om de theoretische
rompsnelheid van 9,8 knopen te halen (uitgaande van Froude nummer van 0,35 en lengte op de
waterlijn van 21 meter) is ongeveer 223kW benodigd. Hierbij opgeteld zijn de overige verbruikers,
voor zoverre deze bij vertrek direct geactiveerd worden. De voorstuwing tijdens het vissen laat een
gereduceerd vermogen zien, vermoedelijk door een grotere voortstuwing efficiëntie bij lagere
vaarsnelheden.
Deze vermogens zijn gebaseerd op schattingen en berekeningen in tegenstelling tot daadwerkelijk
aan boord gemeten waarden. In het verleden zijn er verbruiksmetingen op verschillende
garnalenkotters uitgevoerd, waaronder op de ZK12. Uit deze metingen bleek dat de hoofdmotor
tijdens het stomen eveneens een hoger brandstofverbruik heeft dan tijdens het vissen.

KROES MARINE PROJECTS | OMBOUW EMISSIEARME GARNALENKOTTERS

Page 13 of 48

Totaal piek vermogen
Bedrijfssituatie
Stomen
Vissen/verwerken
Netten ophalen

Piek vermogen totaal kW
240
182
200

Verbruik
Op basis van de beschrijving door Lammert Bolt van het vaarprofiel en gebruik- en specificaties van
systemen als aanwezig op de ZK14 is de volgende e-balans opgemaakt:
Verbruiker

Type

kW

Tijd in uren per 96 uur (4 dagen)
Cycli in uren
Voorststuwing
Kookpot
Kachel/CV brug/verblijf
Koel en vries compressor
Luchtcompressor
Filter unit
Vislier
Visverwerkinglijn
Lenspomp/dekwas
Spoel/lenspompen
Hogedrukspuit
Ankerlier
Mach.kamer ventilatie
Drinkwater hydrofoor
Warmwater boiler
Hotelbedrijf
Mobiele airco
Stuurmachine
Navigatie apparatuur

Stomen
8

ACV ETS09
Bock HGX 3 155-4 S
Fini Airtask MK13, type 150
C.C.Jensen PTU1 27/54 PEPW
Brevini AD 2090/wk
Rotor nl
GMP3108-250/K&R VAC2000

RAX 355-7 IEC 71
Ideaal
Daalderop
Delonghi Pinguino
9400BTU/h

Totaal
Reductie
Totaal vermogen

Vissen/
verwerken
78,2
2

Ophalen/
Verwerken
9,8
0,25

223
125
8,4
7,8
2,2
0,75

223
40
8,4
7,8
2,2
0,75

150
40
8,4
7,8
2,2
0,75

150
40
8,4
7,8
2,2
0,75

23
3
7,5
2,2
5,5
4
1
0,25
0,65
7
2,75

0
0
0
0
0
0
1
0,25
0,65
5,5
2,75

0
3
0
2,2
0
0
1
0,25
0,65
0
2,75

23
3
0
2,2
0
0
1
0,25
0,65
0
2,75

5
3
432

5
3
300
0,8
240

5
3
227
0,8
182

5
3
250
0,80
200

Na inventarisatie van de fysieke eigenschappen en operationele kaders van de ZK14 zijn vervolgens
de juridische kaders inzake wet- en regelgeving in inzichtelijk gemaakt. Welke regels en richtlijnen de
vloot aan heeft te voldoen m.b.t. emissies wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.
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4 Milieu wet- & regelgeving
Onderstaande inventarisatie met betrekking tot wet- en regelgeving beperkt zich tot voorschriften
en plannen die direct- of indirect relevant zijn voor milieu wet- en regelgeving, meer specifiek de
voorschriften met betrekking tot energiedragers, motoren en emissies.

4.1 IMO & MARPOL
Het voornaamste wetgevende orgaan voor de scheepvaart is de International Maritime Organisation
(IMO). IMO’s internationale conventie MARPOL (International Convention for the Prevention of
Polution from Ships) heeft als doel het voorkomen van vervuiling van de maritieme omgeving door
operationele oorzaken en/of incidenten.
Voor regelgeving t.a.v. van vissersvaartuigen hanteert de instantie die optreed als klassebureau voor
vissersvaartuigen, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (IL&T), de IMO richtlijnen.
Emissies zijn gereguleerd in MARPOL Annex 6. Annex VI beschrijft de limieten welk worden gesteld
aan zwavel en stikstofoxide uitstoot van scheepsinstallaties. Bij deze limietwaarden wordt door
MARPOL onderscheid gemaakt tussen globale wet- en regelgeving en specifieke, strengere, waarden
in aangewezen Emission Control Aereas (ECA’s).
De NOx emissie limiet uit ‘Regulation 13 of Marpol Annex VI’ geld voor elke scheepsdieselmotor met
een vermogen van meer dan 130kW. NOx emissie limieten zijn bepaald voor een scheepsdiesel in
relatie tot de maximale ‘operating speed’ (n, rpm).
De IMO emissiestandaarden worden vaak aangeduid als ‘Tier I, II, III standards’, waarbij Tier I stamt
uit 1997, Tier II/III zijn volgens Annex VI aangenomen in 2008 met meerdere revisies hierop volgend.
Onderstaande grafiek laat zien wat deze ‘Tier’s’ betekenen voor de uitstoot limieten van NOx.

Tier
Tier I
Tier II
Tier III

Datum
constructie schip
2000
2011
*2016

n < 130
17.0
14.4
3.4

NOx Limiet, g/kWh
130 < n < 2000
45 x n -0.2
44 x n -0.2
9 x n -0.2

* In NOx Emission Control Areas (Tier II standaard geld buiten ECA’s)

n > 2000
9.8
7.7
1.96

Toekomstige regelgeving: Bovenstaande grafiek doet wellicht vermoeden dat een nieuwe Tier IV
norm voor de nieuwbouwschepen aanstaande is. Dit is vooralsnog niet het geval.
Ten aanzien van de reductie van CO2 emissies is in 2011 een nieuw hoofdstuk toegevoegd welk de
verplichte technische en operationele maatregelen beschrijft ten aanzien van energie verbruik en
efficiëntie.
Voor vissersvaartuigen gebouwd na 2000 met motoren vanaf 130 kW geldt dat zij tevens een Engine
International Air Pollution Prevention control certificate (EIAPP), zoals voorgeschreven in Marpol VI,
dienen te hebben.
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4.2 Koolstofdioxide, Zwaveldioxide en Stikstofoxide
Er wordt als het gaat om wet- en regelgeving onderscheid gemaakt tussen broeikasgassen, emissies
die invloed hebben op het klimaat (als koolstofdioxide en methaan) en luchtverontreinigende
emissies (als zwaveldioxide, stikstofoxide en fijnstof). Voor broeikasgassen bestaan richtlijnen (voor
reductie) waar er voor luchtverontreinigende emissies juridisch limieten zijn vastgelegd.

Koolstofdioxide (CO2)
MARPOL Annex VI heeft in 2011 een revisie ondergaan om tevens CO2 emissies te reguleren door
middel van de introductie van de Energy Efficiency Design Index (EEDI) en het Ship Energy Efficiency
Management Plan (SEEMP), waarbij de EEDI de technische voorschriften behelst beschrijft SEEMP de
operationele voorschriften.
Voor garnalenvisserijschepen tot 24 meter lengte, als de ZK14, die werkzaam zijn op de vaargebieden
en percelen die betrekking hebben op dit onderzoek zijn echter door de IMO geen limieten
vastgesteld betreffende uitstoot van CO2.
De Nederlandse klimaatdoelen zijn nationaal vastgelegd in onder andere het Klimaatakkoord, het
Schone Lucht Akkoord en, in Europees verband, de European Green Deal.
Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 C zal de nationale CO2-uitstoot met 49%
moeten afnemen ten opzichte van 1990. Een belangrijke internationale doelstelling voor de
scheepvaart is het verminderen van CO2-uitstoot met 50% t.o.v. 2008 met als tussenstap 40%
reductie in 2030.
Behalve de ‘Green deal’ zijn er echter vooralsnog geen juridisch bindende afspraken voor de
scheepvaart om CO2 (of z.g.n. broeikasgassen) te reduceren.
Toekomstige regelgeving: Alhoewel er dus geen concrete limieten aan CO2 worden gesteld bestaan
er wel plannen om deze emissies verder te reguleren middels financiële maatregelen, bijv. beprijzing
van brandstof. Of- en wanneer dit gaat plaatsvinden is vooralsnog onzeker.

Zwaveldioxide (SOx)
Voor zwavelhoudende brandstof geldt dat IMO Marpol Annex VI Reg 14 hierin nadere bepalingen
geeft. Vanaf 1 januari 2015 is bepaald dat het zwavelgehalte van scheepsbrandstof met een factor 10
omlaag moest. Deze eis geldt voor brandstof die wordt gebruikt binnen de ECA (Emission Control
Area), het Noordzeegebied met het aansluitende Oostzeegebied. De brandstof mag, opererend in de
ECA’s, maximaal 0,10% zwavel bevatten.

Fijnstof/Particulate Matter (PM2,5)
Waar IMO Annex VI limieten beschrijft voor de hoeveelheid zwavel in brandstoffen om de emissie
van zwaveldioxide te beperken, en daarmee, indirect, de hoeveelheid fijnstof (PM), bestaan er
vooralsnog geen expliciete limieten beschreven voor fijnstofuitstoot. Daar fijnstof niet zozeer direct
impact heeft op klimaat en/of mondiale milieu heeft het wel grote consequenties voor de
volksgezondheid, oftewel het leefmilieu. Fijnstof emissie door mobiliteit is met bijna 70% gedaald
sinds 2005 en daalt naar verwachting tot 2030 verder met 35-50% door Europese emissiewetgeving.
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Stikstofoxide (NOx)
Bij verbranding wordt door de hoge temperatuur stikstofmonoxide (NO) gevormd. In de lucht wordt
het uitgestoten stikstofmonoxide (NO) vrij snel omgezet tot stikstofdioxide (NO2). De som van
stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) wordt stikstofoxiden (NOx) genoemd. Het effect op
de natuur wordt veroorzaakt door de depositie van reactieve stikstofverbindingen, met name
ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NO2). Voor een direct effect op de natuur is niet zozeer de
stikstofemissie , maar de stikstofdepositie bepalend.
De controle van NOx-emissies van een dieselmotor wordt gerealiseerd vanuit de toezicht en
certificatie die leiden tot de afgifte van bovengenoemde Engine International Air Pollution
Prevention (EIAPP) Certificate. De inhoud en voorwaarden voor dit EIAPP certificaat is opgenomen in
IMO MARPOL 75-78 Annex 13 en 14.
De IMO regelgeving met betrekking tot NOx uitstoot is de afgelopen 2 decennia steeds strikter
geworden. De huidige, meest strikte regelgeving, Tier III, werd van kracht in 2016, echter is alleen
van toepassing is de eerder genoemde ECA’s (Emission Control Area). Deze Tier III regelgeving is
vanaf 1 Januari 2021 ook van kracht geworden in de Noordzee en Baltische zee.
Voor alle schepen met een motor vermogen groter dan 130kW, en met kiellegging datum 2021 en
later, is deze wetgeving van kracht wanneer er in deze gebieden wordt gevaren.
Nationaal en regionaal gelden er echter bijzondere regels ten aanzien van emissies van NOx, welk
nader worden omschreven in relatie tot Natura 2000 gebieden en, de voornaamste aanleiding van
deze studie, de Wnb-wet vergunning verlening.
Toekomstige regelgeving ten aanzien van NOx depositie op Natura 2000 gebieden richt zich, gezien
de reeds ingezette daling van Nox emissies over bijna alle sectoren en positieve lijn richting de
reductiedoelen, momenteel meer op de bekrachtiging en instandhouding dan op inspanningen voor
nieuwe wetgeving. Het is misschien niet uit te sluiten dat Nederland vergelijkbare maatregelen
neemt als Noorwegen dat in 2012 heeft gedaan (de 2012 revisie van het Gothenburg Protocol
introduceerde een NOx belasting van 15NOK/Kg Nox uitstoot), echter gezien de Europese en
Nederlandse maatregelen en resulterende ontwikkelingen betreffende de positieve trend van NOx
emissiereductie is dit vooralsnog onwaarschijnlijk.
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4.3 Natura 2000 & Nb-wet vergunning
Stikstof en vergunningen
Op basis van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie ( C127-02 van 7 september 2004) valt
garnalenvisserij onder het begrip ‘plan’ of ‘project’ in artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn. Dat
betekent dat bij de aanvraag voor een nieuwe vergunning een zgn. ‘passende beoordeling’ zal
moeten worden uitgevoerd. Daarin moet zijn opgenomen een berekening waaruit blijkt dat
stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden geen schade ondervinden ten gevolge van de stikstofuitstoot
vanuit het ‘plan of het project’, zijnde de garnalenvisserij. De gehanteerde grens voor het nemen van
mitigerende maatregelen is een stikstofdepositie van 0,0049 mol/ha/jaar op een stikstofgevoelig
habitattype.
Om de hoogte van de stikstofdepositie te bepalen is het online programma AERIUS-calculator
ontwikkeld. Om een NB-wet vergunning te krijgen/behouden dient men de stikstofdepositie van een
project omlaag brengen naar minder dan 0,005 mol/ha/jaar. Dat kan op twee manieren: intern
salderen of extern salderen.
Wanneer het niet mogelijk is om de stikstofdepositie van een project te reduceren dan kan met
(laten) onderbouwen dat er geen significant effect is (ecologische onderbouwing). Dit kan alleen als
een project een heel laag effect heeft op een beperkt aantal Natura 2000 gebieden.
Over de werking van de AERIUS-calculator, de benodigde invoergegevens en de randvoorwaarden
hieraan, wordt nadere toelichting gegeven in hoofdstuk 7.

Met inzicht in zowel de kaders en doelstellingen als omschreven in hoofdstuk 2 als de wetgevende-,
fysieke- en operationele kaders kijken we vervolgens naar mogelijke ‘middelen tot een oplossing’,
beginnend met een inventarisatie van energiedragers en voortstuwingconfiguraties.
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5 Inventarisatie alternatieve
energiedragers & voorstuwing
5.1 Energiedragers, voor- en nadelen
De initiële verkenning van energiedragers is met breed perspectief
uitgevoerd, echter met focus op het type schip, het vaarprofiel, de fysieke,
scheepsbouwkundige, eigenschappen van de ZK14 en met de voorwaarde
dat toepassing (economisch en regelgeving-technisch) op korte termijn te
verwezenlijken is.
Na deze bondige beschrijving van potentieel toe te passen energiedragers
en voortstuwingssystemen volgt in hoofdstuk 6, ‘Technische haalbaarheid
en Implementatie’, nadere uitleg over de kenmerken welk energiedragers
meer- of minder geschikt maken voor toepassing op de ZK14.

Waterstof
Voordelen
Geen emissies bij toepassing in een brandstofcel en duurzaam geproduceerde waterstof, kan
volledig duurzaam geproduceerd worden door middel van groene stroom (bijv. wind- of
zonneparken), kan toegepast worden in zowel een verbrandingsmotor als een brandstofcel. De vele
‘vormen’ van opslag (gasvormig, vloeibaar, in poedervorm), de snelheid van innovaties (onder meer
gedreven door talloze lopende projecten) en financiële steun maken dat waterstof als energiedrager
een belangrijke rol zal gaan spelen in het behalen van de klimaat en emissie doelstellingen.
Uitdagingen
Bunker infrastructuur moet nog grotendeels opgezet worden, kosten van de installatie en de opslag
in speciale hoge druk tanks, voor het beschreven vaarprofiel is een groot tank volume benodigd,
gebrek aan regelgeving (tot dusver richtlijnen), beschikbaarheid van groen geproduceerde waterstof.
Voor gedetailleerde beschrijving van de verschillende vormen van waterstof technologie, opslag
vormen en de bijbehorende voor- en nadelen verwijzen wij naar o.a. het rapport: Waterstof in
schepen Lauwersoog en het rapport 2020-07-EICB-Rapport-in-de-binnenvaart-en-short-sea.pdf
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LNG (Liquid Natural Gas)
Voordelen
Lagere emissies zonder uitlaatgassen nabehandeling, relatief lage prijs*, kan duurzaam
geproduceerd worden uit biologische natuurstromen, kan toegepast worden in zowel een
verbrandingsmotor als in een brandstofcel.
Uitdagingen
Bunker infrastructuur is nog niet aanwezig in elke zeehaven, kosten cryogene opslag (lage
temperatuur) opslag, het benodigd tank volume voor hetzelfde vaarprofiel is hoog, *gezien de
huidige lng overwegend uit aardgas (slechts beperkte hoeveelheden uit biomassa) wordt
geproduceerd hangt deze ook samen met (oplopende) aardgasprijzen.

Methanol (Groene methanol)
Voordelen
Zeer lage emissies , kan duurzaam geproduceerd worden met groene waterstof (uit bijv.
windenergie), relatief gunstige energie dichtheid (voor hetzelfde vaarprofiel is 2,4 keer zoveel
volume nodig), is vloeibaar bij atmosferische druk (hierdoor zijn vrij weinig aanpassingen nodig om
het aan boord op te slaan), kan toegepast worden in zowel een verbrandingsmotor als een
brandstofcel.
Uitdagingen
Bunker infrastructuur moet nog grotendeels opgezet worden, is toxisch en corrosief wat invloed
heeft op de gebruikte materialen, brandveiligheid/preventie, met name het inert maken van
leidingsystemen en opslagtanks is een extra vereiste. Ongeveer 99% van de huidige beschikbare
(grijze)methanol wordt momenteel geproduceerd middels methaan of kolen, resulterende in
vergelijkbare CO2 emissies als andere fossiele brandstoffen. Groene methanol, met 85 tot 100%
lagere CO2 uitstoot afhankelijk van bron, is vooralsnog beperkt beschikbaar.

Ammoniak
Voordelen
Lage emissies, kan duurzaam geproduceerd worden met groene waterstof, kan toegepast worden in
zowel een verbrandingsmotor als een brandstofcel.
Uitdagingen
Bunker infrastructuur moet nog grotendeels opgezet worden, is toxisch en corrosief wat invloed
heeft op de gebruikte materialen, groter tank volume nodig voor hetzelfde vaarprofiel omdat het
onder druk of gekoeld opgeslagen moet worden, gebrek aan eenduidige regelgeving.

Biodiesel 3de en 4de generatie HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)
Voordelen
Lage emissies, kan* duurzaam geproduceerd worden, geen aanpassingen aan boord, bunker
infrastructuur.
Uitdagingen
Niet gecertifieerd voor alle motoren, prijs t.o.v diesel, beschikbaarheid, *Herkomst ‘feedstock’
(grondstoffen, bijv. palmolie) is niet altijd duurzaam geproduceerd (gebruik voedsel/natuur arealen).
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5.2 Matrix Energiedragers
Vergelijk van duurzame energiedragers
Kijkend naar ontwikkelingen in de energiemarkt kan geconcludeerd worden dat biologische
diesel(hvo100), methanol, ammoniak, lng en waterstof als bewezen en veelbelovend beschouwd
worden en, in meer- of mindere mate, hernieuwbaar geproduceerd kunnen worden.
Het opslagvolume, een zeer relevant criterium voor ombouw van een bestaand schip, wordt bepaald
door de energiedichtheid van de betreffende energie drager maar ook door de extra opslag
maatregelen t.a.v. regelgeving, isolatie, druk, temperaturen etc.
Bij beschikbaarheid is gekeken of de energiedrager te leveren is in voldoende hoeveelheden.
Bunkermogelijkheden zijn tevens onderzocht en worden nader beschreven in hoofdstuk 8.
Bij emissie is er gekeken naar reductie van emissies, CO2 en PM, t.o.v. diesel. NOx reductie is
voornamelijk afhankelijk van de verbranding en nabehandelingstechniek. Voor exacte waarden is het
derhalve zaak om deze emissies daadwerkelijk te meten.
Bij de prijs is gekeken naar huidige handelsprijzen. Er is niet gekeken voor welke prijs het (afgeleverd)
in de havens beschikbaar is gezien methanol, ammoniak, waterstof op dit moment geen gangbare
bunker brandstoffen zijn en (bunker)prijzen zeer uiteen lopen.
Kosten van installatie is een schatting van prijzen op het moment van schrijven. De verwachting is
dat nieuwe technieken zoals brandstofcellen en hogedruk opslag cilinders de komende jaren een
forse daling laten zien.
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5.3 Voorstuwing & hulpmotoren
Allereerst, en alvorens specifieke componenten te kiezen, is onderzocht wat
mogelijke systeemconfiguraties kunnen zijn voor toepassing op de ZK14,
waarbij in de 1ste 2 onderstaande configuraties de hulpmotoren en het
systeem ‘in de basis’ onveranderd is. Bij configuraties 3 en verder gaan we
kijken hoe we een hybride systeem kunnen realiseren als beschreven in de
kaders en doelstellingen, de ‘modulaire opbouw’. Bij deze modulaire
opbouw wordt gebruik gemaakt van een zgn. ‘permanent magneet motor’
(PM motor) op de schroefas, die vervolgens of door een verbrandingsmotor
of een brandstofcel of baterijen kan worden gevoed. Dit principe maakt dat
dit een modulaire configuratie wordt en in een later stadium evt. gewijzigd
kan worden.
Het voornaamste doel bij het zoeken naar alternatieve systeemconfiguraties is om NOx-emissie te
reduceren. Hiervoor zijn er een drietal aangrijpingspunten:
1. End-of-pipe oplossingen, waardoor NOx-uitstoot wordt gefilterd;
2. Volumemaatregelen, waardoor er minder verbrand wordt en de NOx-uitstoot daalt;
3. Het aanpassen van het verbrandings- of productieproces, zodat minder NOx vrijkomt.
De hieronder beschreven systeemconfiguraties beschrijven, in deze volgorde, hoe deze aangrijpingspunten concreet zijn in te vullen.

Huidige verbrandingsmotor plus SCR refit
De eerste mogelijkheid om de emissies en dan met name de NOx te reduceren is middels een SCR
installatie in de uitlaat te plaatsen. Het ‘hulpbedrijf’ (generatoren) verandert niet.
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Nieuwe stage-V verbrandingsmotor
Een 2de mogelijkheid is her-motoriseren. Dit houdt in dat de huidige dieselmotor vervangen wordt
voor een nieuwe dieselmotor die aan de strengste uitstoot normen voldoet en soms zelf beter
presteert dan de normen met name in de NOx emissie. Hulp bedrijf verandert echter niet. Er is een
mogelijkheid om een generator via de hoofdmotor te laten draaien middels een extra PTO (power
take-off).

Verbrandingsmotor hybride met asgenerator/pm motor
Bij deze optie worden alle verbruikers geëlektrificeerd, in het kader van het ‘modulair maken’ van
het systeem, en kan de voortstuwing zowel mechanisch als elektrisch zijn.
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Verbrandingsmotor diesel-elektrisch
Bij deze optie is de voortstuwing volledig elektrisch met een hybride stroomvoorziening. In deze
optie zijn de generatoren verbrandingsmotoren.

Brandstofcel chemisch-elektrisch
Bij deze optie is de voortstuwing volledig elektrisch met een hybride stroomvoorziening. In deze
configuratie zijn brandstofcellen de primaire opwekker van elektrische energie.

Variaties
Op voorgaand oplossingen zijn vele variaties mogelijk:
•
•
•

Combinatie van verbrandingsmotor met brandstofcel.
Eén of meerdere generatoren.
Ect……
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6 Technische haalbaarheid
6.1 Uitdagingen en pijlers systeemtransitie
Om uitspraken te kunnen doen over de haalbaarheid van voorstuwingsystemen en energiedragers,
bijvoorbeeld over mogelijke toepassing van een waterstof-brandstofcel, zijn 5 pijlers gedefinieerd:
de interne pijler (fysieke en veilige technische toepassing aan boord: ontwerp, ombouw etc.), de
infrastructuur (netwerk van bunkerlocaties), de juridische- veiligheidskaders (klasse/keur,
certificering), de investeringskosten (aanschaf van brandstofcellen etc.) en de operationele kosten
(o.a. brandstofprijs en onderhoud).
De technische en fysieke pijler voor de energiedragers (bio)diesel, methanol en waterstof worden
hieronder toegelicht waarna potentieel haalbare systeemconfiguraties nader worden beschreven.

Technische & Fysieke haalbaarheid
Onderstaande afbeelding is een volume weergave van diesel, methanol en waterstof op basis van
energie inhoud, uitgaande van het vaarprofiel van de ZK14 (4 dagen vaartijd tussen bunkeren).
De volumes staan los van inbouw implicaties ten aanzien van regelgeving- en inbouwvoorschriften.

Diesel/HVO

Methanol

Waterstof
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Potentiële oplossingen ombouw ZK14
Op basis van de bevindingen in voorgaand hoofdstuk 5 en criteria als gesteld in de in paragraaf 2.2
kan worden geconcludeerd dat voortstuwingsconfiguraties op basis van (bio)diesel en methanol,
zowel verbrandingsmotoren als brandstofcellen technisch en fysiek zijn toe te passen op de ZK14.
Bovenstaande afbeelding welk het vergelijk van benodigd volume van de tanks weergeeft laat zien
dat het toepassen van een (puur)waterstof configuratie vooralsnog fysiek niet haalbaar lijkt.
Bovenstaande schetsmatige weergave van waterstofopslag, gebaseerd op 108 flessen van 0.44m2 bij
een druk van 350 bar, gelijk aan 10kg H2 per fles of 1080kg, geeft nog niet weer wat de
consequenties voor de constructie van het schip zijn ten gevolge van de regels die gelden voor
opslag van methanol en/of waterstof. Wanneer we het opslag volume van waterstof aan boord van
de ZK14 in beschouwing nemen samen met de aanpassingen die de regelgeving t.a.v. waterstof
voorschrijft kunnen wij in dit stadium concluderen dat het toepassen van (pure)waterstof geen
haalbare kaart is voor het huidige vaarprofiel.
Een hybride (bio)diesel-elektrich-waterstof voorstuwing zou een oplossing kunnen zijn voor deze
‘volume uitdaging’, waarbij de hoofdvoortstuwing diesel-elektrisch is en de waterstof opslag en
reformer op het achterdek (achter brug) zijn geplaatst als een parallel, aanvullend, systeem. Op deze
manier kunnen ingrijpende maatregelen, die het onderdeks plaatsen van een brandstofcel installatie
teweeg brengen, grotendeels worden voorkomen en is er minder volume benodigd voor de
waterstofopslag. Bij een 30kW brandstofcel en 135kg waterstof opslag betekend dit dat de
voortstuwing voor 86.5% uit de (bio)diesel komt en 13,5% uit waterstof, oftewel een reductie van
13,5 % CO2 en NOx (in het geval van fossiele brandstof) uitstoot. In dit geval wordt ca. 1800kg CO2
per week minder uitgestoten. Gezien het kostenplaatje voor deze zgn. plug-and-play installatie (zo’n
€130.000 bovenop de ombouw naar diesel-elektrisch) tegen relatief geringe ‘winsten’ in emissies is
deze configuratie niet als relevante oplossing beschouwd of verder uitgewerkt in dit onderzoek.
Voor schepen waar ruimte beperkend is, zoals bij ombouw van de ZK14, ligt het toepassen van
methanol als ‘transitiemedium’ voor waterstof voor de hand vanwege de aanzienlijk hogere
energiedichtheid per volume in vergelijking tot waterstofopslag.

In volgende paragrafen wordt deze (methanol)brandstofcel oplossing, het toepassen van
schonere motoren en brandstoffen, en het elektrificeren van de voorstuwing verder toegelicht.
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6.2 Ombouw oplossingen op korte termijn
Huidige voorstuwing + SCR upgrade of Stage V motor
De eenvoudigste oplossing is de bestaande motor te voorzien van SCR katalysator. De emissie
waarden van de hoofdmotor kunnen met een SCR unit naar een IMO tier 3 en/of EU stage-v norm
gebracht worden, m.a.w. de emissies van stikstofoxide wordt hiermee gereduceerd naar EU stage V
waarden. De hulp motoren worden hierbij niet voorzien van een SCR unit. Indien echter, na
endoscopisch onderzoek, blijkt dat de huidige motor toe is aan een ingrijpende revisie dan zou een
nieuwe stage V motor ook een optie kunnen zijn.
Wat ruimte reservering betreft is zowel een SCR-unit als een stage V motor goed toepasbaar op de
ZK14 zonder hele ingrijpende aanpassingen aan de scheepsconstructie.

SCR katalysator
Reduceert de NOx uitstoot op een efficiënte manier en voldoet aan de IMO Tier 3 en EU Stage V
emissie waarden.

Ombouw implicaties
Zowel de aanpassingen voor installeren van een SCR-unit als voor het uitwisselen van de huidige
voorstuwing met een nieuwe stage-V motor zijn relatief eenvoudig en hebben slechts beperkte
implicaties voor constructie en werktuigbouwkundige systemen. Het aanpassen van het
uitlaatsysteem en toevoegen van een Ureum (Adblue)tank, fundaties en ophangingen zijn de
voornaamste ingrepen bij deze configuratie.
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Stage V verbrandingsmotor icm PM motor – Diesel of HVO (20-100)
De tweede oplossing, in lijn met de ambitie het schip toekomstbestendig te maken middels een
modulaire opbouw van de voorstuwing, is door het schip te elektrificeren waarbij de hoofdmotor en
de generatoren vervangen worden door één of meerdere generatoren, en een accupakket.
Middels een power management-systeem kan een optimum gezocht worden in de motor belasting,
welk de efficiëntie van de motor ten goede komt.
De reden en voordeel van een complete elektrificatie is dat er in de toekomst voor een, ‘zeroemissie’, stroom opwekkingstechniek (als een brandstofcel) gekozen kan worden als omschreven in
de initiële doelstellingen.
De meeste moderne Stage-V motoren zijn gecertificeerd voor HVO100 brandstof. Echter, met HVO20
(80% diesel en 20% HVO) zijn reeds, bovenop de reductie die het toepassen van een Stage V motor
teweegbrengt, de volgende winsten te behalen:
•
•
•

Reductie CO2 tot 22,5%
Reductie NOx tot 15,8%
Reductie roet en fijnstofdeeltjes tot 28,8 %

Nieuwe generatie Stage V motor
Het complete EU Stage V gecertificeerde systeem van Type-A Stage V motor is uitgerust met een
uitlaatgas nabehandelingsunit en motormanagement systeem, is compact en daardoor zeer geschikt
voor de garnalenkotter. De NOx uitstoot is beduidend lager dan EU stage-V norm.

Ombouw implicaties
Voorzieningen en fundaties zullen, als in het bovenstaand beschreven systeem, worden aangepast
en toegevoegd voor de nieuwe hoofdmotor, de PM-motor, het accupakket en de nabehandelingsunit
(bij onderzochte motor type-A geleverd als een geïntegreerd systeem).
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Stage V verbrandingsmotor icm PM motor – Methanol
In concept is deze oplossing hetzelfde als voorgaande oplossing met dit verschil dat er voor een
motor gekozen die geschikt is gemaakt voor methanol als brandstof.
Hier zou ook een combinatie met een kleinere methanol brandstofcel mogelijk zijn.

Methanol motor
De onderzochte motor type-B voldoet aan de IMO Tier 3 en EU Stage V emissie waarden maar is hier
nog niet voor gecertificeerd (naar verwachting 2022). De emissie waarden worden gehaald zonder
dat er een uitlaatgassen nabehandelingsunit benodigd is.

Ombouw implicaties
Naast de maatregelen als beschreven bij het toevoegen van de PM-motor en accupakket heeft het
toepassen van methanol specifieke implicaties voor o.a. leidingsystemen en opslag.
Methanol kan een corrosieve werking hebben op (koolstof)staal afhankelijk van de condities
(aanwezigheid van water). Het bunker- en opslagsysteem zal daarom aangepast moeten worden,
door bijv. een zink coating aan te brengen in de brandstoftanks en/of rvs tanks toe te passen. Boven
de waterlijn dienen de tanks bovendien met een kofferdam te worden uitgevoerd, met een afstand
van minimaal 800mm van de scheepshuid. Alle leidingen die methanol bevatten en door bemande
ruimtes leiden, of in welk machinerie aanwezig is, dienen dubbelwandig uitgevoerd worden (volgens
de IMO IGF code).
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6.3 Ombouw oplossingen op middellange termijn
Methanol→H2 brandstofcel
Onderstaand concept is in de basis hetzelfde als voorgaande oplossing met methanol
verbrandingsmotor, echter is nu gekozen voor methanol brandstofcel als energie opwekker.
De direct methanol brandstofcel is een combinatie van een methanol reformer en een H2
(waterstof) brandstofcel. De reformer zorgt ervoor dat de waterstof uit de methanol wordt gehaald
en naar de brandstofcel geleid wordt. De brandstofcel zet de H2 om in elektriciteit met als bij
product water en warmte. In feite is dit een waterstof aangedreven schip met methanol als ‘drager’
van waterstof. Methanol is relatief makkelijk te maken door met groene stroom H2 te produceren en
dit te combineren met CO2 uit de buitenlucht of middels CO2 afvang van industriële processen.

Methanol/H2 brandstofcel Type-C
De brandstofcellen van Type-C zijn gebaseerd op hoge temperatuur PEM-technologie gecombineerd
met methanolreforming. Een combinatie die zorgt voor een eenvoudig systeemontwerp met een
hoge energieconversie-efficiëntie. Bij de gekozen Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) is een reformer,
voor omzetting naar waterstof, geïntegreerd.

Ombouw implicaties
De maatregelen als beschreven bij de voorgaande methanol verbrandingsmotor gelden ook voor de
methanol brandstofcel. Additioneel echter, gezien er sprake is van waterstof aan boord, dienen
aanpassingen verricht te worden aan de ruimtes waarin deze waterstof aanwezig is. Dit betekend
onder meer dat er een extra machinekamerschot geplaatst wordt om de H2 systemen te scheiden
van overige machinerie, voorzieningen getroffen worden op accumulatie van waterstofgas te
voorkomen en te kanaliseren. Deze maatregelen worden toegelicht in hoofdstuk 9-Regelgeving.
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7 Emissies en Depositiewaarden
Daar de voornaamste problematische emissie ten aanzien van de probleemstelling de uitstoot van
stikstofoxide betreft is voor elke in voorgaand hoofdstuk beschreven ombouw oplossing gekeken
naar de emissies van de verschillende configuraties, met de huidige verbrandingsmotor als basis/nulmeting.

7.1 Emissie stikstofdioxide
Onderstaande grafiek geeft de emissie weer van de verschillende refit oplossingen. De uitstoot
waarden van koolwaterstof (HC), koolmonoxide (CO), fijnstof (PM) en stikstofoxide (NOx), zijn
opgaven van de desbetreffende leverancier van de systemen.

emissies (g/kwh)
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methanol_motor
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Als omschreven in voorgaand hoofdstuk zijn de winsten die te behalen zijn door de stage V motor
Type-A te gebruiken in combinatie met HVO (20-100) in bovenstaande grafiek nog niet
meegenomen. De NOx reductie bij het gebruik van bijv. HVO20 zal derhalve nog iets (ong. 15%)
hoger zijn dan hierboven aangegeven.
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Onderstaande grafiek geeft de totale NOx uitstoot in gram per uur weer voor de verschillende
systemen tijdens de verschillende fases van het vaarprofiel.

NOx totaal (g/hr)
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Om antwoord te kunnen geven op de vraag over de vergeleken motoren voldoen aan de eisen die
worden gesteld voor het verkrijgen/verlengen van de Nb-wet vergunning hebben we bovenstaande
emissiewaarden nodig om de depositiewaarden te kunnen berekenen.
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7.2 Depositie stikstofoxide & AERIUS berekeningen
Natuurbeschermingwet (Nb-wet) vergunning
De Nb-wet vergunning is nodig voor garnalenvissers om in Natura 2000 gebieden te vissen. Voor de
Nederlandse garnalenvisserij betreft dit de gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone, Vlakte van de
Raan, Voordelta, Wester- en Oosterschelde. In 2017 is, samenwerking met meerdere Producenten
Organisaties (PO’s), een Nb-wet vergunning aangevraagd voor een periode van 6 jaar. Deze Nb-wet
vergunning loopt af op 1 Januari 2023 en wordt momenteel opnieuw aangevraagd.
Voor de aanvraag zijn de blackbox gegevens van de verschillende schepen meegenomen in de
aanvraag. De blackbox gegevens bieden inzicht in de plaatsbepaling van de schepen waarbij het
onderscheid tussen vissen en varen van de vissersschepen kan worden geconstateerd, m.a.w.
hoeveel uren er wordt gevist en gevaren in en buiten Natura 2000 gebieden.
Deze verhouding in vis- en vaaruren in combinatie met de geïnstalleerde voortstuwingvermogens
geeft inzicht in emissiewaarden (CO2, NOx en fijnstof) van het desbetreffende schip en/of de vloot.
Voor de NB-wet vergunning is enkel de emissie van NOx van belang, en meer specifiek de depositie
(neerslag) hiervan op Natura 2000 gebieden. Voor Natura 2000 gebieden is bepaald dat de maximale
depositie van NOx 0,0049 mol/ha/jaar mag bedragen.
Om deze depositie van stikstofoxiden, per hectare per jaar, op bepaalde gebieden (of habitats) te
kunnen bepalen is een ingewikkeld rekenprogramma ontwikkeld, genaamd AERIUS. Na invoer van
emissie- en vaargegevens (vis-, vaaruren en zones) van de vissersvloot, zal middels de berekening
aangetoond worden welke effecten de vloot heeft op gevoelige Natura 2000 gebieden.

Natura 2000 gebied met geselecteerde sub-gebieden, of zgn habitats.

KROES MARINE PROJECTS | OMBOUW EMISSIEARME GARNALENKOTTERS

Page 33 of 48

Aerius-calculator
Het rekeninstrument AERIUS wordt sinds 2010 ontwikkeld, initieel als ondersteuning voor het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) en nu als oplossing voor de stikstofcrisis. AERIUS modelleert de
neerslag van stikstof uit de atmosfeer in Nederland en specifiek in Natura 2000 gebieden. Het
instrument wordt ingezet voor beleidsvorming, monitoring van de stikstofdepositie als ook de
stikstofruimte en vergunningverlening. Het programma is ontwikkeld om de impact te bepalen van
beleidsmaatregelen, projecten en plannen op Natura 2000 gebieden.
In deze laatste omschrijving zit, voor de garnalenvissers, een uitdaging en een discrepantie met
waarvoor het programma initieel is ontwikkeld en wat van de vissersvloot wordt vereist.
Gezien het programma is ontwikkeld om de effecten van ‘projecten en plannen’ te bepalen en in de
praktijk het lastig is om een enkele garnalenvisser onder deze noemers te scharen, laat staan te
berekenen, is het programma minder geschikt (en niet bedoeld) om de depositiewaarden van een
enkel schip te berekenen. De resulterende waardes van een berekening van één schip zullen geen tot
weinig inzicht geven in relatie tot de gestelde normen. Om iets concreets te kunnen zeggen over de
depositiewaarden, of deze wel- of niet voldoen aan de norm, zullen de schepen als vloot, ofwel
‘project’, gesimuleerd dienen te worden.
In aanvulling van dit onderzoek zullen deze simulaties en berekeningen, door een hierin
gespecialiseerd bureau als TNO en Wing (AERIUS), worden uitgevoerd teneinde te bepalen of de
voorgestelde oplossingen tot het gewenste resultaat leiden van maximaal 0,0049 mol/ha/jaar NOx
depositie op Natura 2000 gebieden.

AERIUS programma met vaarpatroon en grid.
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Depositiewaarden onderzochte systemen
Het project ‘Ombouw Emissiearme Garnalenkotters’ en de zoektocht naar stikstof neutraal varen in
het kader van de aanvraag NB-wet vergunning garnalenvisserij 2023 overlappen elkaar gedeeltelijk.
Tijdens het onderzoek zijn systemen onderzocht welk een significant effect kunnen hebben op de
reductie van emissies, en dus depositie, van stikstofoxiden. In hoeverre deze, en welke, oplossingen
voldoen aan de normen als gesteld voor de Nb-wet vergunning is echter nog onduidelijk.
Aanvullende, AERIUS, berekeningen moeten hier duidelijkheid in verschaffen en zullen als volgt
worden uitgevoerd;
1) Het vast stellen van een nul situatie is het vertrekpunt. Aan de hand van Black box gegevens
worden een tweetal of drietal vaarpatronen gemaakt die voorzien worden van kilowatt
gebruik in grids van 1 km bij 1 km. TNO zal vervolgens gevraagd worden om per grid de
stikstof uitstoot vast te stellen met als invoergegevens o.a. de onderzochte en berekende
emissiewaarden en vermogens berekeningen.
2) Vervolgens zal in Aerius de uitstoot per grid vertaald worden in deposities op de Natura 2000
gebieden.
3) Daarmee is dan een nul situatie vastgelegd en is de reductie opgave bekend.
De fases 1,2 en 3 zullen herhaald worden voor de overige onderzochte oplossingen tot reductie van
emissies.
Indien uit deze 3 fases blijkt dat er noodzaak is tot grootschalige uitrol van technische aanpassingen
op de gehele vloot, zal dit haar vertaling in een uitvoeringsproject vinden.

De techniek voor schonere voorstuwing op basis van alternatieve energiedragers lijkt technisch
haalbaar te zijn. Echter, de energiedragers zullen tevens op locatie beschikbaar moeten zijn. De
bunker mogelijkheden en infrastructuur worden in het volgende hoofdstuk bondig toegelicht.
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8 Infrastructuur & Bunkerfaciliteiten
HVO (20-100)
Gulf bunkering levert op dit moment HVO20 met changeXL via hun bunkerboot in de haven van
Lauwersoog.
HVO20 is een hernieuwbare diesel (80% diesel en 20% HVO) op basis van afgewerkte plantaardige
oliën en afval- en reststromen zoals dierlijke vetten. Het bevat vrijwel geen zwavel en onverzadigde
moleculen zoals olefines (alkenen) en aromaten. Dit in combinatie met de enzymtechnologie van
ChangeXL zorgt voor een efficiënte en schonere verbranding voor alle soorten motoren, ongeacht de
sector of industrie.
Bij voldoende vraag uit de visserij kan dezelfde bunkerboot ook HVO100 aanbieden. Volgens
Slumpoil er is op dit moment voldoende HVO100 bij depot houders (o.a. in Harlingen) aanwezig.

Methanol
Methanol (grijs i.t.t. groen) is in principe goed beschikbaar, echter het wordt momenteel niet als
brandstof via bunkerboten aangeboden. Methanol wordt voornamelijk als grondstof in de chemische
industrie gebruikt.
In Denemarken zijn wel initiatieven van o.a. Circle K Danmark om methanol bunker faciliteiten op te
zetten. Bij voldoende vraag naar Methanol zou dit uitgebreid kunnen worden naar Nederlandse en
Duitse havens. Uiteraard kan dit ook door Nederlandse brandstof leverancier opgepakt worden.
Ook is het zeer goed mogelijk om plaatselijk groen geproduceerde H2, opgewekt met windenergie,
om te zetten naar methanol.
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Waterstof
Alhoewel de conclusie moet worden getrokken dat, o.a. op basis van volume beperkingen, het
opslaan van gasvormige waterstof aan boord van de ZK14 een te grote belemmering is voor
praktische toepassing, en dat toepassing van poedervormige waterstof (natriumboorhydride) op
korte termijn nog niet haalbaar is, achten wij het wel van belang op te merken dat, gedreven door
talloze lopende projecten, innovaties en opschaling, de productie, toepassing en beschikbaarheid
(bunkeren) van waterstof (in vele vormen en van verschillende bronnen) de komende jaren een
vogelvlucht neemt.
Om slechts een enkele van de ruim 25 Nederlandse waterstof projecten te noemen welk in
ontwikkeling en/of aanbouw zijn;
Productie:
•
•
•
•
•

Noordzee – Offshore productieplatform PosHYdon – 1 MW electrolyser
Noordzee – NortH2 Windfarm – 3-4 GW in 2030 en 10 GW in 2040
Delfzijl – DJewels door Nouryon en Gasunie – 20 MW electrolyser
Eemshaven – Westereems Wind Farm – 100 MW electrolyser
Eemshaven – HyNetherlands – 100 MW electrolyser

Opslag en distributie:
•
•
•

H2 Fuel – Opslag van H2 in poedervorm
Cyrus Smith – Mobiele 20 KW electrolyser voor lokale (productie en) energieopslag
Hydrogen-to-Magnum – Opslag in ondergrondse (voormalig gas)holtes.

Naast de (fysieke) distributie van waterstof middels transport van opslag mediums (gas, vloeibaar
en/of poedervorm) in tanks zijn er projecten gaande om transport middels het bestaande
gasnetwerk te realiseren.
Alhoewel er vandaag nog zeer beperkt groen geproduceerde waterstof beschikbaar is tonen de
talloze lopende project wel aan dat dit de komende 5 jaar in snel tempo zal veranderen.
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9 Technische regelgeving, classificatie,
inspectie & certificering
9.1 Regelgeving
Zeevissersvaartuigen die beroepsmatig gebruikt worden moeten aan nationale en internationale
regelgeving voldoen, regelgeving welk gericht is op het waarborgen van de veiligheid van het schip
en de bemanning.
De hieronder beschreven wetten en regelgeving betreffen slechts de aspecten die direct en/of
indirect relevant zijn voor de verbouwing van de ZK14. Algemene en overige wetten en regels die
geen directe/indirecte consequenties hebben voor ‘ombouw’ worden hier niet beschreven.
Gezien we binnen de kaders van de opdracht ‘Ombouw emissiearme garnalenkotter’ te maken
hebben vissersschepen tot 24 meter en uitsluitend ‘bestaande schepen’ is de opsomming van de
voornaamste regels ook beperkt tot huidige wet- en regelgeving voor vissersschepen tot 24mtr.

ILT
De Inspectie Leefomgeving en Transport is de toezichthoudende organisatie voor de Nederlandse
vissersvaartuigen.
Schepen moeten voldoen aan de regels van een aangewezen klassenbureau. De Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) treedt voor bepaalde schepen op als klassenbureau. Voor
koopvaardijschepen is dat op grond van artikel 37 van het Schepenbesluit 2004 en voor
vissersvaartuigen op grond van artikel 1.7 van het Vissersvaartuigenbesluit 2002.
Wanneer voldaan wordt aan de klassenregels van de ILT wordt een klassencertificaat verstrekt welk
5 jaar geldig is. Om de certificering echter te behouden vind wel een jaarlijkse inspectie plaats.
De door ILT opgestelde beschrijving van het behoud van klasse voor vissersvaartuigen is deels
gebaseerd op de regels van DNV en Germanischer Lloyds met eigen interpretaties en toevoegingen
van de Scheepvaart Inspectie.
Bij wijzigingen van de romp of machinerie van een schip moeten voor behoud van klasse van het
schip inspecties worden uitgevoerd overeenkomstig de betreffende goedgekeurde gegevens, zoals
bij nieuw gebouwde schepen. Tevens moeten aangepaste en nieuw geïnstalleerde motoren gemeten
en verzegeld worden. Alleen erkende bedrijven (erkenning loopt 3 jaar) mogen het motorvermogen
van vissersvaartuigen meten of motoren (her)verzegelen.
De benodigde certificaten, waaronder de Engine international air pollution prevention certificate
(EIAPP), kunnen bij de IL&T worden aangevraagd. Daarnaast bestaat er een formulier om wijzigingen
aan een schip door te geven. Op het moment dat er een wijziging plaatsvind aan het visservaartuig
en/of visserijmethode dienen deze gemeld te worden via het formulier ‘Melden wijzigingen
visservaartuig en/of visserijmethode’. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op veranderingen
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aan hoofd- en hulpwerktuigen, visserijmethodes, scheepsbouwzaken en plaatsing van (nieuwe)
nautische en technische apparatuur aan boord van visservaartuigen.
Voor visservaartuigen kleiner dan 24 meter gelden de volgende certificaten:
•
•
•
•

Certificaat van deugdelijkheid;
Veiligheidscertificaat;
Bemanningscertificaat;
(Bijzondere) meetbrief

Daarnaast is voor visservaartuigen zonder commercieel klassenbureau het klassencertificaat van de
inspectie verplicht.

Schepenwet
De Schepenwet geeft veiligheidsvoorschriften voor het voorkomen van scheepsrampen, bepalingen
voor onderzoek naar scheepsrampen, maatregelen voor tucht kapiteins, stuurlieden en machinisten
en regels voor het houden van toezicht op het naleven van de voorschriften. Inspecteurs van de IL&T
houden toezicht. De IT&T geeft certificaten af als het schip en de bedrijfsvoering over het schip, aan
boord en aan de wal, voldoen aan de eisen van de wet en de besluiten. Deze eisen hebben o.a.
betrekking op de zeewaardigheid en stabiliteit.

Visservaartuigenbesluit
Centraal in het beschrijven van de regels ter waarborging van veiligheid van schip en bemanning is
het Visserijvaartuigenbesluit.
Aanpassingen aan de installaties en scheepsconstructie hebben mogelijk invloed op onder meer de
veiligheidsvoorschriften ten aanzien van;
•
•
•
•
•
•
•
•

Constructie
Waterdichte indeling en uitrusting
Stabiliteit en daarmede verband houdende zeewaardigheid
Machine-installaties, elektrische installaties en tijdelijk onbemande machinekamers
Bescherming tegen brand, opsporing en bestrijding van brand
Bescherming van de bemanning
Veiligheidsmiddelen
Noodprocedures

Indien wijzigingen aan de installaties of scheepsconstructie worden doorgevoerd zijn inspecties
noodzakelijk voor het verkrijgen of het verlengen van een certificaat. Tevens dient men de
motorgegevens van het vissersvaartuig door te geven door het formulier ‘Melden gegevens hoofden hulpmotoren (>130kW) vissersvaartuig’ in te vullen.
Op het moment dat het afgestelde vermogen van de voortstuwingsinstallatie afwijkt van de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen dan dient de fabrikant op dit formulier te verklaren dat met het
voorgenomen afgestelde vermogen de installatie bedrijfszeker kan opereren binnen de daarvoor
gestelde specificaties.
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Bovenstaande voorschriften zijn allen beschreven met als uitgangspunt dat de vervangende motor
een verbrandingsmotor betreft. Voor brandstofcellen en alternatieve brandstoffen hebben
bovenstaande instanties tot dusver nog geen regelgeving beschreven. Voor voorschriften inzake
brandstofcellen en energiedragers als methanol en waterstof wordt verwezen naar de eisen en
richtlijnen (in behandeling) van de klasse bureaus.
De IL&T heeft hier namens de ‘Vlagstaat’ zowel de rol van borging van ‘Klasse’ als de rol van borging
van veiligheid van schip en bemanning.
In de volgende 2 paragrafen zetten wij kort uiteen welke consequenties deze vrij nieuwe (in
ontwikkeling zijnde) regelgeving heeft op de scheepbouwkundige ombouw van de ZK14.

9.2 Veiligheidsaspecten & Classificatie
Voor algemene classificatierichtlijnen, welke gelden voor ombouw van een bestaande motor naar
een nieuwe stage V motor of toevoeging van een nabehandelingsinstallatie (SCR-unit), verwijzen wij
naar de regelgeving van de Scheepvaart Inspectie en documentatie van relevante klassenbureaus. In
onderstaande 2 paragrafen lichten wij enkel de bijzondere regelgeving en/of richtlijnen toe die
betrekking hebben op het gebruik van zgn. Low- flashpoint fuels en brandstofcel technologie.
Het statutaire normenkader voor Nederlandse vissersvaartuigen is met name vastgelegd in het
Vissersvaartuigenbesluit 2002 met relevante Bekendmakingen a/d Zeevisvaart en het Schepenbesluit
2014. Het gebruik van aardgas, methanol en waterstof als alternatieve brandstof voor
vissersvaartuigen wordt niet genoemd. Er is dus geen bestaande regelgeving voor vissersvaartuigen
die alternatieve energiedragers als transportbrandstof zouden willen gebruiken. De Centrale
Commissie voor de Rijnvaart (CCR) werkt aan specifieke regelgeving voor het gebruik van deze
energiedragers als transportbrandstof in de binnenvaart. Er is een aanvulling van het Reglement
Onderzoek schepen op de Rijn in ontwikkeling met specifieke bepalingen voor schepen die vloeibaar
aardgas, methanol of waterstof als brandstof gebruiken. Hoewel dit een goede ontwikkeling is, zijn
deze regels niet onverkort toepasbaar op vissersvaartuigen, die veelal op open zee varen en waarbij
andere eisen gelden dan de binnenvaart. Voor de zeevaart en de zeevisvaart wordt door de
regelgever vaak teruggegrepen op de International code of safety for ships using Gases or other lowflash point Fuels (IGF code) die binnen de IMO subgroep Bulk Liquids and Gases (BLG) is ontwikkeld.
Deze code is initieel ontwikkeld voor het gebruik van aardgas aan boord van gastankers en sluit dus
nauwelijks aan bij de wensen en eisen voor het gebruik aan boord van vissersvaartuigen. Voor het
gebruik van aardgas aan boord van vissersvaartuigen heeft Ilent wel de mogelijkheid om middels het
gebruik van ontheffingen bepaalde systeemconfiguraties (tijdelijk) toe te staan.
De insteek voor ombouw van de ZK14 is daarom om niet enkel uit te gaan van bestaande regelgeving
voor aardgassystemen, methanol of waterstof aan boord van schepen. Het idee is om vooral op basis
van goed scheepsbouw vakmanschap en -ervaringen met andere maritieme segmenten alternatieve
voortstuwinginstallaties voor vissersvaartuigen te ontwerpen en ontwikkelen, waarbij de volgende
richtlijnen inzicht geven in de implicaties die het gebruik van alternatieve energiedragers met zich
meebrengen.

KROES MARINE PROJECTS | OMBOUW EMISSIEARME GARNALENKOTTERS

Page 40 of 48

Low-flashpoint fuels
De additionele klasse notatie LFL (Low Flashpoint Liquid fuelled engines) voorziet in criteria voor de
inrichting en installatie van machinerie voor voorstuwing en hulpmotoren, gebruikmakende van ‘low
flashpoint liquids’ als brandstof/energiedrager, om een equivalent niveau van veiligheid en
betrouwbaarheid te garanderen als wat bereikt wordt met nieuwe en vergelijkbare conventionele
diesel aangedreven hoofd- en hulpmotoren.
De inhoud voor deze additionele klasse notatie, LFL fuelled, betreft vereisten van het bunker systeem
van het schip naar en inclusief de gebruikers. De regels beschrijven de inrichting en locatie van
opslagtanks en alle ruimtes met brandstofleidingen en brandstofsystemen, inclusief vereisten voor
toegang tot deze ruimtes. Gevaarlijke ruimtes in relaties tot de brandstofsystemen worden hierin
beschreven. Vereisten voor controle-, interventie- en veiligheidssystemen voor de
brandstofsystemen worden beschreven alsmede additionele controle- en signalering vereisten voor
motoren en pompen. Ontwerp en detaillering richtlijnen worden beschreven voor tanks en
leidingsystemen en vereisten voor productie en het testen hiervan, inclusief bunkerprocedures.
Voor een volledig overzicht van richtlijnen verwijzen wij naar de regelgeving van de klasse bureaus
volgens welke het desbetreffende schip wordt gebouwd.

Brandstofcel-elektrische technologie
Het gebruik van brandstofcel-elektrische technologie in de schepen en maritieme installaties is pas
zeer beperkt opgenomen in regelgeving, waardoor per casus een aparte toestemming noodzakelijk is
om de technologie geoorloofd toe te passen, middels uitzonderingsbepalingen.
De veiligheidsconcepten voor de schepen alsmede de bunkerinstallaties zullen daarom in nauw
overleg worden ontwikkeld met de keurende instanties als BSC, DNV-GL, Lloyds Register en Bureau
Veritas.
In twee potentieel interessante transitie systemen als omschreven in hoofdstuk 6, zijnde de
Methanol-Brandstofcel en de Waterstof-Brandstofcel, is de hierna omschreven regelgeving relevant.
Het doel van de richtlijnen als omschreven door o.a. DNV is, net als bij het gebruik van Lowflashpoint fuels, het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van, in dit geval, brandstofcel
installaties.
De beschreven richtlijnen omschrijven de vereisten tav. Het ontwerp en inrichting van brandstofcel
installaties en de ruimtes waarin deze installaties zich begeven. Het betreft alle aspecten van de
installaties, van de primaire aanvoer van de energiedrager tot en inclusief het uitlaatsysteem. Verder
zijn de volgende aspecten beschreven;
•
•
•

Omvormers om vloeibare of gasvormige energiedragers om te zetten naar waterstofgas
Controle-, monitoring- en veiligheidssystemen
Fabricage, vakmanschap en testen

Het gebruik van brandstofcellen is momenteel nog niet vastgelegd in regelgeving door internationale
conventies, vandaar dat voor acceptatie en goedkeur van dergelijke installaties vooralsnog middels
uitzonderingbepalingen en in samenwerking met klasse bureaus gewerkt wordt.
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10 Capex & Opex
Financiele haalbaarheid
De huidige motor + SCR refit is voor de Zk14 wellicht een optie om te voldoen aan de vereisten t.a.v.
de NOx emissies. Een SCR-unit en aanpassingen aan het huidige uitlaatsysteem zal zo’n € 20.000
gaan kosten. Tevens zullen er enige engineering werkzaamheden aan vooraf gaan en na de installatie
werkzaamheden volgen inspecties en de nodige klasse/keur procedures.
Gezien de Zk14 momenteel de keuze moet maken voor een aanstaande revisie van de huidige motor
of wellicht een schone motor is het zeer de vraag of/hoe de investering in een SCR-unit refit zich
verhoud tot het uitwisselen van de bestaande motor met een veel zuiniger en schoner alternatief,
mogelijk tegen bijna dezelfde kosten als een revisie + SCR refit.
Een Stage V motor, van onderzocht Type-A, vergt een investering van zo’n € 55.000. Er zullen nog
engineering en ombouw werkzaamheden plaatsvinden, echter dit betreft voornamelijk het
aanpassen van fundaties en voorzieningen voor het uitlaatgassen nabehandeling system. De totale
investering van 85-100k zal afgezet moeten worden tegen de te verwachten brandstofbesparingen.
Stage V motor Diesel / HVO100 inclusief PM motor. Naast de totale investering in een nieuwe Stage
V motor als hierboven omschreven komt een additionele investering in PM-motor en accupakket.
Daarmee komt deze configuratie op een totale som van tussen de € 300.000 en € 350.000.
Methanol verbrandingsmotor. De methanol motor van het onderzochte Type-B vergt naast de
initiële investering van € 117.000 aanpassingen aan de bunker, leiding en opslag systemen als
omschreven in de richtlijnen t.a.v. Low-flash point fuels investeringen nog een additionele
investering van ongeveer € 125.000 aan engineering en inbouw en een additionele € 75.000 tot €
85.000 aan systemen (tanks, leidingwerk, ventilatie en uitlaatsysteem). Willen we vervolgens naar
een hybride systeem, inclusief PM-motor en accupakket, dan zal hier nog zo’n € 175.000 bij komen.
Vanwege de complexiteit (LFL fuelled), resulterende aanpassingen en systemen kan de totale
investering oplopen tot € 500.000.
Methanol-Brandstofcellen zijn momenteel nog in ontwikkeling, echter de onderzochte brandstofcel
van Type-C biedt een oplossing die de kostbare investeringen en uitdagingen van waterstof opslag
oplost. Evengoed zijn er aanzienlijke investeringen nodig voor het vervangen van leidingwerk,
installeren van veiligheid systemen, ventilatie en het aanpassen van tanks. Echter, deze
aanpassingen zijn zeer goed uit te voeren op de Zk14. Bovendien zijn gecertificeerde brandstofcellen
op korte termijn beschikbaar. Keur door klasse en het ombouwproces t.o.v. niet-gecertificeerde
oplossingen zal daarmee financieel gunstiger i.v.t. ombouw naar H2-brandstofcellen.
H2-Brandstofcellen zijn momenteel nog erg kostbaar vanwege de complexiteit en gebruik van dure
materialen als platinum. De opslag van waterstof is eveneens een aanzienlijke kostenpost vanwege
de inbouw van prijzige hoge-druk tanks. Eveneens een aanzienlijke kostenpost betreft het
(naderhand)inbouwen van de veiligheidsvoorzieningen (zie ook hoofdstuk 9-Regelgeving) en casco
(constructie) aanpassingen. Met de snelle toename van ontwikkelingen in brandstofcel technologie,
de stimulansen vanuit overheden en opschaling/massa fabricage van compactere en minder
complexe systemen zal naar verwachting de prijs van een brandstofcel aanzienlijk afnemen de
komende 5 jaar.
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10.1 Begroting engineering, ombouw en systemen
Voor alle onderzochte configuraties zal er na specificatie en berekening van voorstuwing en
hulpbedrijf allereerst in mindere of meerdere mate engineeringwerk (hetzij door de werf, hetzij door
een maritiem engineeringsbureau) plaatsvinden. Tekeningen zullen ter keur bij klasse worden
aangeboden en, na evt. wijzigen, zal het engineering pakket en documentatie worden opgeleverd
alvorens de ombouw kan aanvangen. Onderstaande bedragen voor ombouw betreffen alleen de
geschatte uren voor cascowerk, inclusief klein materiaal/exclusief componenten en inkoop.
Bedragen van de systemen motor/brandstofcel, accupakket en elektromotor zijn gebaseerd op
begrotingen van toeleveranciers. Bedragen voor overige systemen zijn schattingen.

Onderdeel
Engineering & Klasse
Ombouw
Systemen:
Motor / Brandstofcel
Tanks
Leidingwerk
Ventilatie & Koeling
Uitlaatsysteem
Accupakket & Laders
Elektromotor
Controle & Monitoring
Totaal

Huidige motor
+ SCR refit /
Stage V motor

Stage V motor
diesel/HVO100
icm PM motor

Verbr. motor
methanol
icm PM motor

Brandstofcel
methanol-H2
icm PM motor

€ 40k / 52k *
€€€€ 20.000
€€€€ 100.000

€ 52.000
€€ 20.000
€€ 25.000
€ 120.000
€ 40.000
€€ 350.000

€ 117.000
€ 25.000
€ 30.000
€ 20.000
€ 10.000
€ 120.000
€ 40.000
€ 10.000
€ 500.000

€ 120.000
€ 25.000
€ 50.000
€ 40.000
€ 30.000
€ 120.000
€ 40.000
€ 20.000
€ 650.000

€ 5-10.000 *
€ 15.000 *

€ 30.000
€ 50.000

€ 75.000
€ 50.000

* Kosten zijn afhankelijk van keuze Refit+SCR of uitwisseling naar Stage V motor
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10.2 Begroting operationele kosten
HVO100. Momenteel liggen de (handels)prijzen van HVO100 nog zo’n € 0,20/ltr., ruim 30%, hoger
dan diesel. Opschaling van productie gaat, zoals het lijkt, hand in hand met de groeiende vraag naar
duurzaam geproduceerde diesel. De verwachting is dan ook dat de prijs van ‘groene diesel’ voorlopig
niet zal dalen. Het verschil in prijs t.o.v. fossiele brandstoffen zal mogelijk wel afnemen door fiscale
maatregelen, beprijzing van CO2 emissie/CO2 belasting.
Groene methanol. Qua kosten kan de groene methanol de concurrentie met diesel nog niet aan.
Opschaling en kwaliteitsverbeteringen van het productiesysteem, en de verwachting dat diesel zijn
fiscale voordelen ten opzichte van andere fossiele brandstoffen kwijtraakt, zullen dat veranderen.
Waterstof. De kosten van (grijze)waterstof, momenteel nog zo’n 10,-/kg zal, met toename van
aanbod, in 2022 vermoedelijk* al op zo’n 5,-/kg liggen. Andere vormen van waterstof productie en
opslag zullen de komende jaren het ‘brandstofcel landschap’ drastisch doen veranderen waarbij
opschaling de prijzen verder zal doen dalen. Vooralsnog kunnen we echter concluderen dat, mocht
de Zk14 op waterstof gaan varen, de brandstofkosten voor de Zk14 aanzienlijk hoger liggen in i.v.t.
diesel en/of HVO.
*Bron: Albert Keizer – NG Shipyard

Motortype

Energiedrager

(Diesel huidig = Caterpillar 3405 E)

Verbruik

Brandstofkosten

G/
kW

Kg
/dag

Kg /
Jaar

Kg

241500

50,4

€ 121.716

217

1050

Toelichting

/ Jaar

Verbrandingsmotor

Diesel huidig

VerbrandingsmotorHybride
VerbrandingsmotorHybride
VerbrandingsmotorHybride
VerbrandingsmotorHybride
Brandstofcel

Diesel huidig –
HVO100
Stage V Diesel
Stage V –
HVO100
Methanol

217

1050

241500

63,2

€ 152.628

196

948

218040

50,4

€ 109.892

€ 0.60 /ltr.
x0.84=50,4/kg

196

948

218040

63,2

€ 137.801

€ 0.80 /ltr.
x0.79=63,2/kg

470

2275

523250

41

€ 214.532

€410/ton=€0.41
/kg

Methanol

422

2041

469430

41

€ 192.466

€410/ton=€0.41
/kg

€ 0.60 /ltr.
x0.84=50,4/kg
€ 0.80 /ltr.
x0.79=63,2/kg

Onderhoud. In vergelijking tot het toepassen van een SCR-unit op de bestaande motor of het
installeren van een nieuwe Stage V motor zal het toepassen van methanol, al dan niet in een
brandstofmotor of brandstofcel, wellicht op korte termijn meer inspecties, afstelling, service tot
gevolg hebben. Welke onderhoudskosten komen kijken bij deze, vrij nieuwe, systemen
willen/kunnen de leveranciers vooralsnog echter geen uitspraken over doen. Het aandeel
onderhoudskosten in de totale operationele kosten laten wij daarom vooralsnog buiten
beschouwing en zal in een volgend project bij de bestek- en engineeringfase verder aan bod komen.
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11 Slotwoord & aanbevelingen
De fossiele route op basis van verbrandingsmotoren blijven volgen is en blijft voorlopig mogelijk en
ook aantrekkelijk. Nieuwe, schonere, verbrandingsmotoren zijn meer en meer op de markt
beschikbaar. Ook ontwikkeld zich de keten van HVO ('Hydrotreated Vegetable Oils') als alternatief of
aanvulling op de fossiele varianten van diesel.
Katalysatoren kunnen aanvullend op deze motoren oplossingen bieden voor de stikstof eisen die
gesteld worden vanuit de Natura 2000 gebieden vanaf 2023. Hier volgt nog een controle berekening
door TNO op om aan te tonen in hoeverre deze oplossingen afdoende zijn.
We zien dat geëlektrificeerde aandrijfsystemen, als alternatief voor de verbrandingsmotor, gevoed
kunnen worden door een gebalanceerde energievoorzieningen op basis van accu’s en waterstof
brandstofcellen.
De opslag aan boord van de nieuwe energiedragers is verschillend, waterstof lijkt geschikt in de
gecomprimeerde gasvorm voor dagtrips en methanol in de vloeibare vorm voor de meerdaags trips.
Indien blijkt dat deze rendabel kunnen worden toegepast is het advies om de op waterstof
gebaseerde brandstofcel systemen en tanks bovendeks (achter de stuurhut) te situeren.
Voor methanol kunnen de tanks net als diesel onderdeks worden gesitueerd.
De investeringen van deze nieuwe aandrijfsystemen zijn substantieel hoger dan de traditionele maar
zijn ook niet te vergelijken met elkaar. De CO2 beprijzing van de fossiele brandstoffen is een van de
variabelen die beperkt zijn meegenomen in de analyse, maar is ook nog onbekend welke precieze
impact deze zal krijgen.
Om toch de transitie naar emissie- en fossielvrij in te zetten zou de volgende route verder kunnen
worden uitgewerkt:
• Voor het Schip: elektrificatie en opslag nieuwe energiedrager waarbij CAPEX kosten moeten
worden gesubsidieerd.
• De brandstofcelsystemen worden op basis van een hoge normalisatie standaard verkregen
door leasing, afrekening in de OPEX. (per kw/uur) De meerkosten in de OPEX worden
gecompenseerd voor een bepaald periode door subsidie.
• Het schip moet ‘Plug and Play’ worden opgeleverd als zijnde de klaar voor gebruik van
gestandaardiseerde energiesystemen op basis van methanol of waterstof.
Indien het vervolgtraject, de TNO-AERIUS berekeningen van de verschillende systemen, uitwijst dat
een Stage V motor of een methanol brandstofmotor niet afdoende is om aan de NB-wet vergunning
vereisten te voldoen en een brandstofcel configuratie (bijv. methanol of ‘direct’ waterstof) de enige
oplossing is dan adviseren wij allereerst een gedegen CAPEX berekening te maken voor zowel
ombouw als nieuwbouw, waarbij nieuwbouw o.a. de volgende voordelen bied;
• Het ontwikkelen van een efficiënter lijnenplan en een lichter schip heeft direct invloed op
het verbruik, emissies en operationele kosten.
• Volumebeperkingen van bijv. waterstof en veiligheidsmaatregelen zijn vele malen
eenvoudiger op te lossen/in te passen in een schip ontworpen voor het gebruik op
brandstofcellen. Klasse vereisten worden in het voorontwerp verwerkt.
De AERIUS uitkomsten van de verschillende voorgestelde systemen samen met gedetailleerde CAPEX
berekeningen voor zowel om- als nieuwbouw zullen moeten uitwijzen wat de korte- en lange termijn
transitieoplossing is voor de garnalenvissersvloot…..
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12 Bronnen & Bijlagen
Bronnen
Meewerkende bedrijven, instanties en toeleveranciers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lammert Bolt – Zk14
Albert Keizer – NG Shipyards
Jurjen Poorting – Electric Ship Facilities Heeg
Fokke van der Veen – Future Proof Shipping
Hans te Siepe – H2 Circular Fuel
Philip Kuipers – Hedgehog Company
Mark Wilmot – AERIUS
Erik de Wit – Sandfirden
Bengt Ramne – Scandinaos AB
Mads Friis Jensen – Blueworld Technologies
Patrick Koopman – Machinefabriek Luyt BV
Riemer Bouius – Slumpoil

Bijlagen (indien gewenst op te vragen bij de auteurs)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

r-en-d-programma-maritiem-masterplan-1.pdf
green-shipping-waddenzee-programmadocument-d.d.-20-maart-2020.pdf
Homartec: duurzame energie in de garnalenvisserij/rapport/WP3
Klassenregels+vissersvaartuigen+ILT+%281%29.regedigeerd.pdf
2020-07-EICB-Rapport-Waterstof-in-de-binnenvaart-en-short-sea.pdf
Overview Hydrogen projects in the Netherlands versie 1mei2020.pdf
Planbureau voor de leefomgeving-Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen.pdf
Stikstofruimte voor de toekomst, langetermijnverkenning stikstofproblematiek.pdf
Sintef: Alternative fuels and propulsion systems for fishing vessels
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13 Disclaimer
Partijen zijn slechts aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan die
Partij toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen onder de
Samenwerkingsovereenkomst. De aansprakelijkheid van een Partij jegens elk van de andere Partijen
is beperkt tot het bedrag van diens aandeel in de studie.
Voor schade jegens derden die in verband met de studie ontstaan, zijn de Partijen aansprakelijk die
verantwoordelijk zijn voor het deel van de studie dat tot schade heeft geleid. Partijen zijn gehouden
aansprakelijkheid jegens derden zoveel mogelijk contractueel te beperken.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte
schade of gevolgschade wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan, financiële of commerciële
verliezen, winstderving, inkomstenderving, omzetderving, verlies van (potentiële) contracten, gemiste
besparingen, verlies van goodwill, verlies van (potentiële) relaties, reputatieschade, schade vanwege
productieverlies of productie onderbreking, of de kosten van reproductie of herstel van geheel of
gedeeltelijk verloren gegevensbestanden.
De in de voorgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van
toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de aansprakelijke Partij en voor zover dit in strijd
is met dwingend recht.
Geen van de Partijen is aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een andere Partij.
De Partners stellen de Penvoerder schadeloos en vrijwaren deze tegen elke aansprakelijkheid en/of
schade in verband met de eventuele verplichting om subsidie geheel of gedeeltelijk aan de
subsidiegever terug te betalen of om een derde-rechthebbende schadeloos te stellen in verband met
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Elke partner is in dit verband hoofdelijk jegens de
Penvoerder aansprakelijk voor het geheel van diens kosten en schade.
Op deze samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Bij geschillen streven Partijen ernaar in redelijkheid en billijkheid gezamenlijk een oplossing te
vinden. Als geen oplossing wordt gevonden zullen geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding
van de onderhavige samenwerkingsovereenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan
het gevolg zullen zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
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