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Inleiding


Voor u ligt het inspiratiedocument voor het Duurzaam Biesbosch veer.
Het veer “Kop van ’t Land” vaart tussen Dordrecht en Werkendam. Van

Ontwikkeling van een duurzaam veer creëert bestuurlijk en
maatschappelijk draagvlak voor behoud van het veer.



het veer maken circa 350.000 reizigers jaarlijks gebruik. Het betreft vooral

De ontwikkeling komt mogelijk in aanmerking voor extra

forenzen, scholieren, recreanten en agrariërs. Voor de toekomst van het

financiële middelen uit duurzaamheids- en

veer wordt gekeken naar duurzame oplossingen.

innovatieprogramma’s.


Het doel van dit document is marktpartijen te interesseren voor en

Een duurzaam veer is, als gevolg van de lagere brandstofkosten,
in de exploitatie naar verwachting goedkoper. Daarmee kan de

informeren over de mogelijkheden tot het bouwen van een duurzaam

bezuiniging op de exploitatiekosten deels worden

veer voor de verbinding tussen Werkendam en Dordrecht. Dit document

gecompenseerd.

is bedoeld om meer achtergrondinformatie te bieden over het huidige



veer en de mogelijkheden voor deze duurzame oplossingen. Op deze

Nieuwbouw van het veer kan de regionale innovatie en
werkgelegenheid stimuleren.

manier geeft het de lezer inspiratie voor het toepassen van innovaties en
geeft het daarnaast concrete aanknopingspunten voor verdere

Leeswijzer

ontwikkeling van een duurzaam veer.

In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van het huidige veer geschetst. Het

De gemeente heeft de ambitie een ‘groen’ veer te realiseren dat past bij

betreft onder andere zaken als vervoersaantallen, een overzicht van de

het imago van het Nationaal Park de Biesbosch. De ambitie is op de ‘Kop

belangen van de partijen rondom het veer en de resultaten van een

van ’t Land’ het duurzaamste veer van Nederland in de vaart te nemen.

gebruikersenquête. Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de verschillende

De ontwikkeling van een duurzaam veer schept een aantal kansen:

technieken waarmee de verduurzaming van het veer gerealiseerd kan
worden. In het volgende hoofdstuk, Financiering en Exploitatie, wordt er
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dieper ingegaan op de verschillende subsidies, geeft een benchmark
exploitatie, en een berekening van de verwachtte exploitatiekosten van
elke techniek uit hoofdstuk 2. Tenslotte worden in Hoofdstuk 3 de
resultaten van een marktconsultatie gegeven. Hier is meer informatie te
vinden over de ideeën die binnen de markt leven met betrekking tot de
genoemde technieken, kosten en risico’s van een innovatief en groen
veer.
Het onderzoek wat ten grondslag ligt aan de inhoud van dit document is
gedaan in 2014. Het is daarom mogelijk dat informatie, bijvoorbeeld over
innovatieve technieken, verouderd is.

Disclaimer
Het document is opgesteld op basis van een verkennend onderzoek wat in
2014 door APPM is opgesteld als een verkennend onderzoek naar de
mogelijkheden voor een duurzaam veer. De rapportage in is het kader van
de aanbesteding herschreven tot een inspiratiedocument. Daarbij is
getracht de informatie zo veel mogelijk up-to-date te brengen. Echter, het
document is bedoeld als inspiratiedocument. Aan de inhoud kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.
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1. Achtergrond veerverbinding Kop van ‘t Land


Om een achtergrond te schetsen van de huidige veerverbinding Kop van ’t
Land worden in dit hoofdstuk de verplaatsingsbehoefte, het belang van

Fietsveer Werkendam-Boven Hardinxveld en vervolgens met
stoptrein naar Dordrecht (ongeveer 55 minuten)

het veer en de resultaten van een gebruikersenquête gegeven. We vinden
hier antwoorden op vragen als: Hoeveel personen en voertuigen
gebruiken het huidige veer? Welke functie heeft het veer in het regionale
netwerk? Wat zijn de ervaringen van de gebruikers van het veer?

Verplaatsingsbehoefte
De veerverbinding Kop van ’t Land, zie voor de locatie Figuur 1, heeft een
functie in het lokale en regionale netwerk. Het betreft vooral forenzen en
scholieren, recreanten en agrariërs. Gebruikers van het veer hebben een
aantal alternatieven voor handen:


Via A27, A15 en N3: 33 kilometer en 29 minuten (buiten de spits)



Via A27, A59 en A16: 2 kilometer en 37 minuten (buiten de spits)



Route Kop van ’t land. 18 kilometer met een reistijd van 46
Figuur 1: locatie Kop van 't Land veer

minuten.


OV, bus naar Gorinchem en vervolgens trein naar Dordrecht
(ongeveer 47 minuten).
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Vervoersaantallen

Figuur 3 geeft een overzicht van de verschillende type gebruikers van het

Van het veer maken circa 350.000 reizigers jaarlijks gebruik. Op basis van

veer in jaar 2012. Gebruikers van het veer zijn vooral forenzen en

de tellingen die op het veer worden uitgevoerd is een analyse gemaakt

scholieren, recreanten en agrariërs. Ongeveer 50% van de gebruikers

van het gebruik van de veerverbinding.

komt met een personenauto, gevolgd door voetgangers en fietsers.
Opvallend is het gebruik door de lijnbus 620 die met bijna 27.500

Figuur 2 laat zien dat het gebruik over de jaren redelijk constant blijft

passagiers circa 10% van de reizigers voor haar rekening neemt. Daarna

waarbij de laatste jaren sprake lijkt van een kleine afname van het

heeft de vervoerder de vrijheid om de dienstregeling van deze

gebruik. Meeste jaarlijkse fluctuaties in het gebruik kunnen verklaard

onrendabele lijn aan te passen.

worden door specifieke tijdelijke omstandigheden zoals werkzaamheden
aan de toegangswegen en werkzaamheden op de alternatieve wegen.
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Figuur 3: Type gebruikers naar modaliteit in 2012
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Figuur 2: jaarlijks overzetten ververbinding Kop van 't Land
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Belang van het veer
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Tourbus Vrachtauto

Het veer is een cruciale schakel in de bereikbaarheid. Zowel vanwege de

landbouw

robuustheid van het wegennet als voor het toerisme. Veel bezoekers

grote lijnbus

komen van de kant van Dordrecht. Omrijden is niet aantrekkelijk vanwege

Motor

kosten, duurzaamheid en tijd. En er is veel geïnvesteerd in het Biesbosch

pass lijnbus

Museum. Dat heeft nu 37.000 bezoekers per jaar. De ambitie is 50-60.000

fietsers

bezoekers per jaar. De OV-verbinding over het veer is beperkt en rijdt

Pers

enkel op schooltijden. De meeste bezoekers komen met de auto of met
de fiets. Het veer wordt daarbij veel gebruikt. Als het veer niet of minder

Figuur 4: Seizoenseffecten 2012 in weken

zou varen zou dat grote invloed hebben op het aantal bezoekers.
Het veer wordt het hele jaar door goed gebruikt. Er is als gevolg van het
recreatieve karakter van de Biesbosch sprake van een sterk seizoenseffect

Het Nationaal Park De Biesbosch hecht grote waarde aan het veer. En wil

(zie figuur 4). In de zomermaanden leidt dat tot een kleine afname van

graag dat er zoveel mogelijk duurzaam wordt gevaren. Het Nationaal Park

het autoverkeer als gevolg van de vakanties. In de weken met mooi weer

stimuleert duurzame rondvaartboten en heeft een elektrische

neemt het aantal personenauto’s weer toe. Die toename gaat gepaard

rondvaartboot De Halve Mean in bezit.

met een groei van het totale gebruik van het veer met ongeveer 2,5 keer

Ook de provincie Zuid-Holland hecht grote waarde aan de bereikbaarheid

het aantal gebruikers in de wintermaanden. Waar in de maanden oktober

van de Biesbosch. Het is in het belang van een robuust wegennetwerk dat

tot maart ongeveer 4 tot 5 duizend overvaarten per week de norm zijn,

dit veer beschikbaar is. In spitstijden is het een aantrekkelijk alternatief.

kan dat aantal in de zomermaanden pieken tot ruim 12 duizend per week.

Het is voorstelbaar dat er meer mensen gebruik van gaan maken in de

Dat zijn dagelijks ongeveer 2000 overtochten. Hiermee speelt het veer

toekomst. Vanuit de regionale investeringsagenda wil men de

naar de rol voor de regionale forenzen verkeer een belangrijke rol in het

waterdriehoek versterken: Kinderdijk, Dordrecht centrum en de

recreatieve netwerk.

Biesbosch.
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Ook de provincie Brabant hecht grote waarde aan het veer. Het is

reizen hoofdzakelijk naar Dordrecht en omgeving. 80% van de

belangrijk om een “brug” te slaan tussen Brabant en Zuid-Holland. De

geënquêteerden geeft de voorkeur aan het veer boven

gemeente Werkendam hecht eveneens grote waarde aan dit veer. Een

alternatieven (omrijden of OV).


deel van de bevolking is voor werk en school sterk op Dordrecht
georiënteerd.

Naast woon-werkverkeer is de pont interessant voor vracht- en
landbouwverkeer met bestemming nabij de pont (besparing
kosten). Via het enquêteren hebben we aantal vaste gebruikers

Gebruikersenquête

met vrachtwagens gesproken.


Om het nut van het veer goed in beeld te krijgen is gebruikers gevraagd

De waardering onder de vaste gebruikers is hoog. 80% vindt het

om hun ervaringen. Eind februari 2014, gedurende twee ochtendspitsen,

veer goed. Niemand geeft een onvoldoende. Eveneens 80% vindt

zijn 85 ingevulde enquêtes ontvangen van voornamelijk vaste gebruikers.

de prijs normaal. De vertraging bij het veer is beperkt: ca. 20%

Daarnaast zijn er spontaan enquêtes verspreid bij het waterwinbedrijf op

geeft aan af en toe eens te moeten wachten voor ze kunnen

Petrusplaat. Hierdoor is de enquête niet representatief maar geeft wel

meevaren.

een beeld van en over vaste gebruikers. Met deze enquête onder vaste
Gevraagd naar tips voor verbetering gaven veel mensen aan er geen te

gebruikers is geen beeld van het toeristisch verkeer verkregen. De

hebben. De enkele suggesties die gedaan betreffen:

enquête heeft de volgende bevindingen opgeleverd:


90% van de vaste gebruikers komt met de auto en gebruikt het
veer vanwege werk. 60% van hen maakt (bijna) dagelijks van het
veer. De meeste gebruikers reizen elke dag op en neer.



Zowel Dordrecht en directe omgeving (een op de drie) als de
Biesbosch/Werkendam (de helft) gelden als veelgenoemde
bestemming. Werknemers in de Biesbosch komen ook van verder
dan Dordrecht en gebruiken het veer. De reizigers vanaf Brabant
10



Vaker varen in de spits



Meer uren varen in het weekend



Beter betaalsysteem voor vaste klanten (ov-chipkaart, tikker)



Wifi aan boord.

Benchmark exploitatie

Inkomsten
Kosten
Resultaat

Om een beter beeld te krijgen bij de mogelijkheden voor de haalbaarheid
van een duurzame veerverbinding is enig inzicht nodig in de

€ 1.127.939,00
€ 890.688
€ 237.251,00

€ 366.137,00
€ 553.000
€ -186.863,00

Figuur 5: Benchmark Wijkse veer en Kop veer

exploitatieresultaten van het veer. Daarvoor is een benchmark uitgevoerd
van de exploitatiekosten ten opzichte van het Wijkse veer. Getracht is ene

Hoewel de twee veren vergelijkbaar zijn in omvang en dienstregeling

bredere benchmark uit te voeren met meerdere veerverbindingen. Helaas

worden met het Wijkse veer per jaar drie keer meer overzettingen van

is het niet eenvoudig is inzicht te krijgen in de exploitatieresultaten van

auto’s gemaakt dan met het Kop van ’t Land veer. Dat verschil kan deels

andere veren omdat het veelal bedrijfsgevoelige informatie betreft.

verklaard worden door de ruimere vaartijden van het veer, maar vooral

Daarom is gebruik gemaakt van openbare stukken beschikbaar vanuit de

door de functie van het veer in het regionale verkeersnetwerk waarin de

aanbesteding van het veer bij Wijk bij Duurstede. De exploitatie van het

verbinding is in de N229 tussen de Wijk bij Duurstede de Rijswijk

Wijkse veer is op een aantal punten vergelijkbaar met het Dordtse. Het

(Betuwe). Bruggen liggen hier pas bij Rhenen en Utrecht. Hierdoor is de

betreft beide autoveren met een vergelijkbare dienstregeling. Figuur 5

alternatieve route circa 50 minuten en 40 kilometer om.

geeft een overzicht van de eigenschappen en resultaten van beide veren.

Figuur 6 geeft inzicht in de verdeling van de kosten van beide veren. De

Voor het Kop van ’t Land veer is zowel de exploitatieopgave van de

verdeling van de kosten is ongeveer gelijk maar vooral de

winnende exploitant Aquadort meegenomen als de exploitatieresultaten

personeelskosten van het Wijkse veer vallen hoger uit. Dat kan worden

zoals in 2012 door Aquadort behaald.

verklaard door de langere vaartijden waarvoor inzet van een extra ploeg
nodig zal zijn.

Wijkse veer1
Vaaruren/dag
Aantal reizigers
Aantal auto's
Kosten auto
enkele vaart
1

Kop veer 20082
18
14
nb
350.239
752.600
285.309
€ 2,00

€ 2,50
2

Aanbesteding exploitatie Wijkse veer juni 2013
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Aanbesteding exploitatie veer Kop van ’t Land 2008

€1000000,000
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Kop veer 2008

-200000,0
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auto's

Resultaat

-400000,0

Figuur 6: Vergelijking kostenopbouw Benchmark Wijkse-Kop veerexploitatie

Opvallend is dat de exploitatie van het Kop in ’t Land veer tot 45%

Figuur 7: Hogere voertuigaantallen zorgen voor sluitende exploitatie

goedkoper wordt uitgevoerd dan het Wijkse veer. Toch heeft het Wijkse
Tot slot moet worden opgemerkt dat deze vergelijking is gebaseerd op de

veer een exploitatieoverschot van € 237.251,- Ondanks lagere

cijfers zoals deze door Aquadort zijn aangeleverd bij de inschrijving voor

exploitatiekosten en hogere tarieven lijdt het Kop veer een jaarlijks verlies

de exploitatie van het veer in 2008. In de praktijk kan de exploitatie

van circa € 200.000,-. Dat verschil wordt volledig verklaard door de

goedkoper uitvallen dan bij inschrijving was voorzien. Om hierover meer

grotere vervoersaantallen die het Wijkse veer verwerkt en de extra

te kunnen zeggen is inzicht nodig in de huidige exploitatieresultaten. Dat

inkomsten die daarmee gerealiseerd worden (Figuur 7).

inzicht is er niet.
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Conclusies
Jaarlijks maken ongeveer 350.000 reizigers gebruik van het veer. Het veer
wordt gebruikt door forenzen en in de zomer ook voor toerisme. Het
gebruik in de zomer neemt sterk toe met fietsers en voetgangers.
De omringende provincies omschrijven het belang van het veer. Nationaal
park de Biesbosch hecht eveneens grote waarde aan het veer omdat de
bezoekersaantallen hiervan afhankelijk zijn.
Uit de gebruikersenquête blijkt dat het veer een grote groep tevreden
vaste klanten voor woon-werk verkeer kent. Voor gebruikers van beide
oever is het een interessante route, vooral in de spits is de route
goedkoper, sneller en prettiger dan het alternatief via de snelweg.
Ondanks het grote aantal gebruikers leidt het huidige veer een jaarlijks
exploitatieverlies van circa € 200.000,-. Uit een vergelijking met het veer
bij Wijk bij Duurstede blijkt dat het de exploitatie van het veer relatief
goedkoop wordt uitgevoerd, maar dat grotere vervoersaantallen nodig
zijn om een sluitende exploitatie mogelijk te maken.
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2. Technieken

Verduurzaming en technologische ontwikkeling gaan hand in hand. Voor

inspiratiedocument meegenomen. De technieken en concepten worden

verduurzaming van het kop van het land veer zijn dan ook vele

tenslotte getoetst op haalbaarheid.

verschillende technieken mogelijk. Dit hoofdstuk beschrijft de
inventarisatie van beschikbare technieken en concepten waarmee de

Specificaties Kop van ‘t Land veer

veerverbinding gerealiseerd kan worden.

De inventarisatie start met een specificatie van de eigenschappen
waaraan de veerverbinding moet voldoen. Het uitgangspunt vormt

Om een beter beeld te krijgen van de geschiktheid van de verschillende

daarbij de specificaties waaraan het huidige veer voldoet qua snelheid,

technieken zal dit hoofdstuk beginnen met een overzicht van de

capaciteit, overvaarten per dag, e.d.

specificaties van het huidige veer. Aan de hand van de vervoersvraag en
behoeften kan worden bepaald aan welke eisen het veer moet voldoen.

Eind 2006 is de boot gerenoveerd, hierbij zijn motorische en technische

De eisen betreffen vooral de capaciteit en het aantal overvaarten. Hierbij

veranderingen aangebracht. Begin 2008 heeft nog een grote reparatie

is de huidige inzet van het veer aangehouden. Bij eventuele nieuwbouw

plaatsgevonden. De gemeente heeft bij aanbesteding van de exploitatie

van het veer vormt de huidige capaciteit van het veer het uitgangspunt.

een onafhankelijk bureau een onderzoek laten doen naar de staat van de
boot. Daaruit is gekomen dat de boot goed is onderhouden en naar

Vervolgens wordt een overzicht van de verschillende technieken gegeven.

verwachting minimaal nog 15 jaren mee kan gaan. De getaxeerde waarde

Naast de technische kenmerken zijn ook ervaringen uit de binnenvaart en

bedroeg in 2007 € 485.000,-3.

met duurzame veren uit o.a. Brakel, Amsterdam en Noorwegen in het

3

Taxatierapport Tauw 26 juli 2007
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De overige specificaties van het veer zijn als volgt:

hieronder beschreven waarbij wordt ingegaan op de specifieke toepassing
voor het Kop van ’t Land veer. Het gaat daarbij om;

Kop van 't Land veer
schip
lxbxd
gewicht

28,0x11,6x1,06m
97 ton

motor
brandstof
Vermogen

Diesel
4 x 150 kW

capaciteit
personen
vervoersgewicht
auto
bus/vracht/landouw

170
max 30 ton
circa 20
circa 5



Retorfit diesel



Diesel elektrisch



LNG, CNG en Groen Gas



Batterij elektrisch



Waterstof elektrisch



Kavel- of gierveerpont

De marine toepassingen van schone motoren lopen een paar jaar achter

inzet
overvaarten per uur
overvaarten per dag
uren per dag

bij het wegverkeer. Het grote verschil ten opzichte van het wegverkeer is
dat scheepvaart veelal maatwerk toegepast wordt, waar wegvoertuigen
in serie geproduceerd worden. Ook is de markt voor marine motoren veel
kleiner dan voor wegverkeer. Daarbij speelt nog dat een veerverbinding

6 tot 8
90
14

Tabel 1: Specificaties Kop van 't Land veer (bron: taxatierapport Tauw, 2007)

weer een heel specifieke toepassing is met een specifiek
vermogensprofiel. Deze factoren maken dat de ervaringen met de
verduurzaming van veren nationaal en internationaal beperkt zijn.
Hieronder volgt per techniek een beschrijving en enkele voorbeeld uit de

Technieken

praktijk. De technieken worden volgordelijk beschreven te starten met de

Voor de verduurzaming van veren zijn verschillende technieken

conventionele technieken naar meer experimentele varianten.

beschikbaar. In Bijlage 1 staat een compleet overzicht van de beschikbare
technieken gespecificeerd. Een aantal van deze technieken worden
15

Retrofit Diesel

Een tussen oplossing voor het verschonen van het veer is het gebruik van

Scheepsmotoren worden elke 10 tot 15 jaar vervangen. Het meest

Euro VI vrachtwagenmotoren of motoren voor mobiele werktuigen

gangbaar is om de motoren te vervangen met nieuwe standaard diesel

(kranen, bulldozers, generatoren e.d.). scheepvaartinspectie staat het

motoren. Deze motoren moeten voldoen aan de Europese norm voor

gebruik van niet-scheepsmotoren echter standaard niet toe. Een aparte

binnenvaartschepen. Dat is dat de Non Road Mobile Machinery (NRMM)

keuring van Inspectie Leefomgeving en Transport is in dat geval

Fase IIIA norm voor scheepsmotoren die gelijk is aan de sinds 2007

noodzakelijk waarbij een ontheffing verleend kan worden4. Daar zijn wel

geldende CCR II norm die is opgesteld door Centrale Commissie voor de

kosten aan verbonden. Daarnaast is het onduidelijk of de uitstoot

Rijnvaart (CCR). De norm is niet erg streng. De emissie waarden zijn

waarden van deze motoren ook in de praktijk gehaald worden bij

vergelijkbaar met Euro II voor vrachtwagens mogelijk die in 1995 van

toepassing in het specifieke vermogensprofiel van een veer met een

kracht werden. Grofweg kan worden gesteld dat de emissiestandaarden

gemiddeld laag gebruik van het vermogen (ca 20-30%) en hoge

voorscheepsvaart 8 tot 10 jaar achter lopen bij het wegverkeer. De norm

piekbelasting5.

voor vrachtwagens (Euro VI) is 10 tot 15 keer strenger dan voor
Ook is het mogelijk aan te sluiten bij de strengere normen die in de VS

scheepsvaart.

gelden voor scheepsmotoren. Zo heeft Volvo Penta begin 2014 nieuwe
De Europese Commissie heeft in het najaar van 2016 nieuwe normen voor

diesel motoren op de markt gebracht voor non-road toepassingen die

scheepsmotoren (NRMM fase V) vastgesteld (Bijlage 5). Deze

gebaseerd zijn op Euro VI vrachtwagen motoren. Deze motoren voldoen

scheepsvaartnormen komen in 2019 van kracht en zijn vergelijkbaar met

daarmee aan de strengere Tier 3 normen zoals die in de VS van kracht

de Euro VI normen die gelden voor vrachtverkeer. Naar verwachting

zijn. De

komen deze motoren niet veel eerder dan 2019 op de markt. De
verwachting is dat in de 2e helft van 2018 deze motoren beschikbaar

Voordelen
Kosten laag

komen.

4

5

Leendert Korvink, Inspectie Leefomgeving en Transport
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Ruud Verbeek, TNO 2013

Retrofit Diesel
Nadelen
Uitstoot blijft hoog

Conventionele techniek

board utiliteiten. Veelal worden meerdere generatoren geplaatst waarbij

Vermogensprofiel leidt mogelijk
tot slecht prestaties en meer
uitstoot

afhankelijk van het gevraagde vermogen één of meerdere generatoren
aanslaan. Hierdoor draaien de motoren op het optimale vermogen wat

Geen specifieke keuring nodig

kan leiden tot brandstofbesparingen tussen de 10 en 30 procent6. Vooral
doordat bij een veer vaak sprake is van piekbelasting kunnen de
besparingen gunstig uitpakken. Een ander voordeel van diesel elektrische
aandrijving is dat de generatoren in de toekomst mogelijk vervangen
kunnen worden voor batterijen waardoor volledig elektrische aandrijving
mogelijk wordt.
Diesel elektrische aandrijving is al op meerdere veerboten toegepast.
Voorbeeld is de veren Brakel II tussen Gorinchem en Brakel. Bij
nieuwbouw van dit veer is gekozen voor diesel elektrische aandrijving. De
ervaringen zijn overigens wisselend. In de eerste maanden vertoonde de

Figuur 8: Volvo Penta D8 voldoet aan Tier 3 norm

aandrijving veer veel kinderziektes en de gehoopte besparing op
Diesel Elektrische aandrijving

brandstof is hier niet gerealiseerd7. Ook de veren over het IJ en het

Een tweede relatief conventionele aandrijving is een diesel elektrische

Noordzeekanaal worden momenteel gehermotoriseerd met diesel

aandrijving. Dit is een aandrijving waarbij diesel generatoren elektriciteit

elektrische aandrijving. De praktijkervaring is daar nog niet opgedaan.

opwekken waarmee het veer via elektromotoren aangedreven wordt. Bij
de aandrijving wordt gebruik gemaakt van conventionele
dieselgeneratoren die nu in de scheepvaart gebruikt worden voor onDiesel elektrisch
6

7

Ruud Verbeek, TNO 2013
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Johan Hania, Veerbedrijf Gorinchem

Voordelen
Relatief schoon door optimaal
gebruik vermogen
Geen specifieke keuring nodig bij
gebruik van scheepsgeneratoren

Nadelen
Afstemming generatoren en
aandrijving is maatwerk

de stoep. Voordeel van het gebruik van een vliegwiel is dat het relatief

Uitstoot blijft

Eindhoven heeft een vliegwiel in ontwikkeling met een vermogen van 100

simpel mechanica betreft met weinig slijtage gevoelige delen. CCM uit

kW met een opslag van 1,5 kWh. Daarmee kan ongeveer 2 minuten 100

Praktijkervaringen wisselend

kW extra vermogen geleverd worden. Op een totaal geïnstalleerd
vermogen van 800 kW is 100 kW flexibel vermogen eigenlijk te weinig om
echt van betekenis te zijn voor ontlasting van het piekvermogen.

Figuur 9: Diesel Elektrisch veer Brakel II

Vliegwiel

Figuur 10: Vliegwiel

Een extra mogelijkheid bij toepassing van (diesel) elektrische aandrijving is

CNG, LNG en groen gas

het gebruik van een vliegwiel. Een vliegwiel kan functioneren als een

Aardgas is een zogenaamde transitiebrandstof. Aardgas heeft een veel

buffer voor het afvlakken van pieklast bij het wegvaren en remmen voor

schonere verbranding dan diesel en bovendien zuiniger. Gebruik van
18

aardgas in plaats van diesel leidt tot wel 20% minder CO2 uitstoot8.

dit voordeel veel minder, maar worden gekenmerkt worden door een

Wanneer daarnaast gebruik wordt gemaakt van gas dat is opgewekt via

relatief laag brandstofverbruik en lagere CO2 emissies.

vergisting van organisch materiaal (groen gas) is een verdere reductie van
de CO2 mogelijk tot 70-80%. Daarnaast is ook de uitstoot van fijnstof bijna

LNG of CNG

verwaarloosbaar. Alleen de stikstofuitstoot is ongeveer vergelijkbaar met

Voor gebruik in voertuigen of vaartuigen moet aardgas worden

diesel.

gecomprimeerd. Dat kan in zeer compacte gasvorm (Compressed Natural
Gas, CNG) en vloeibaar door zeer sterke verkoeling (Liquefied Natural Gas

Er zijn twee typen gasmotoren:

LNG).

1. Dual fuel waarbij diesel en gas worden gebruikt voor de

LNG is veel compacter dan CNG waardoor langere afstanden gevaren

ontbranding. Leveranciers zijn bijvoorbeeld Wärtsilä, MAN,

kunnen worden met dezelfde tankinhoud. Er kan 2,5 tot 3 maal zoveel

Caterpillar. Voordeel van dual fuel is dat de motor ook volledig op

aardgas meegenomen worden in een tank met hetzelfde volume. LNG is

diesel kan functioneren. Deze techniek is ook retro-fit toe te

dan ook het meest gangbaar in heavy duty toepassingen zoals

passen op bestaande motoren, maar dat levert vaak wel slechte

vrachtwagens en binnenvaartschepen. CNG is minder compact maar voor

resultaten op wat betreft de uitstoot prestaties van de motoren.

lichtere voertuigen of vaartuigen geschikt. CNG wordt dan ook veel

2. Ottogasmotoren gebruiken alleen aardgas waarbij de ontsteking

toegepast in personenvoertuigen. Ook voertuigen die dagelijks kunnen

via een bougie plaats vindt. Motoren worden geleverd door

tanken maken gebruik van CNG. CNG wordt bijvoorbeeld ook toegepast in

bijvoorbeeld Scania en Mitsubishi.

lijnbussen.

In het algemeen geldt dat de LNG motoren met vonkontsteking worden

Op basis van het huidige verbruik van gasolie is een berekening gemaakt

gebruikt om te zorgen voor een lagere uitstoot van luchtverontreinigende

hoeveel gas nodig zal zijn om een dag te kunnen varen. Voor een dag

emissies, in vergelijking tot dieselmotoren. De dual-fuel motoren hebben

varen met het Kop van ’t Land veer is ongeveer 400 kg aardgas nodig9.

8

9

Ruud Verbeek, TNO 2013
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Wouter Keuning, LNG24

Hoewel CNG minder compact is dan LNG is aan boord voldoende ruimte

dat het verbruik van het veer relatief gering is wat de specifieke levering

voor CNG opslag.

van LNG relatief duur zal maken.

Figuur 11: LNG levering ferry

Een ander verschil tussen LNG en CNG zit in de levering van het product.

Figuur 12: LNG binnenvaartschip Green Stream

CNG komt direct uit het gasnet en wordt bij een vulpunt ter plekke
gecomprimeerd. LNG wordt centraal gekoeld en vervolgens via

Vulpunt CNG

tankwagens gedistribueerd. Voor levering vanuit een tankwagen is een

Het voordeel van het gebruik van CNG ten opzichte van LNG is dat

vergunning nodig en moet de omgeving voldoen aan bepaalde eisen. In

aardgas uit het gasnet gebruikt kan worden via een CNG vulpunt

de binnenvaart wordt LNG op enkele schepen toegepast. Deze schepen

(compressor) Hiervoor is bij Ballast Nedam IPM een prijsindicatie

mogen alleen worden getankt op specifiek daarvoor ingerichte kades

opgevraagd. Een vulpunt waarmee het veer gedurende de nacht gevuld

waarvoor een vergunning is afgegeven. Het is onduidelijk of levering van

wordt kost circa €65.000,-. Wanneer een buffer noodzakelijk is zijn de

LNG via een tankwagen op het veer mogelijk zal zijn. Daarbij speelt mee

kosten ongeveer twee keer zo hoog. Daarvoor is wel een gasaansluiting
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nodig met hoge druk gas (8 bar)10. Navraag bij Stedin leert dat aan de

certificaten. Dan wordt het gas op een andere locatie opgewerkt en in het

Dordrechtse oever slechts een 100 mbar leiding beschikbaar is11. Deze

gasnet ingebracht.

leiding kan onvoldoende aardgas om CNG varen mogelijk te maken. Op
CNG, LNG en groen gas
Nadelen
Levering gas moet georganiseerd
Relatief schoon
worden via een vulpunt of
leveringsvergunning
Met gebruik van conventionele
Geen 100% zero emissie
technieken grote verduurzaming
mogelijk
Vulpunt CNG kost circa € 120.000,-

circa 450 meter afstand is wel een 4 bar leiding beschikbaar. Het is

Voordelen

mogelijk deze door te trekken naar het veer. Per meter worden dan door
Stedin kosten in rekening gebracht. Kosten zijn ongeveer € 25,- per meter
(totaal circa 10 tot 15 duizend euro). Onderzocht kan worden of het kan
renderen deze leiding door te trekken en via een bufferopslag CNG 400 kg
aardgas per dag te comprimeren. Voor een CNG vulpunt is geen
vergunning nodig maar bestaat in dit geval wel een meldplicht.12 Wanneer

Batterij elektrisch

een CNG opslagbuffer gerealiseerd wordt is wel een vergunning vereist.

Volledig emissie vrij varen is alleen mogelijk met een 100% elektrische

Groen gas

aandrijving. In Nederland vaart ongeveer 5% van de veren elektrisch13.

De CO2 uitstoot van gasmotoren kan verder worden gereduceerd door

Dat betreft voornamelijk de kleinere voet- en fietsveren. Op grote veren

gebruik te maken van groen gas. Groen gas is opgewerkt door vergisting

wordt geëxperimenteerd met het eerder besproken LGN en diesel

van bijvoorbeeld rioolslip of koeienmest en is daardoor klimaat neutraal.

elektrisch. In Noorwegen is door Siemens een batterij elektrisch veer

Voor de opwerking van groen gas is echter wel wat energie nodig

gebouwd met een vermogen van 900 kW. Dat veer is met een capaciteit

waardoor volledig klimaat neutraal niet mogelijk is. Groen gas kan ook uit

van 120 auto’s een flinke maat groter dan het Kop van ’t Land veer. Het

het bestaande gasnet worden afgenomen door het gebruik van groen gas

schip is vanaf 2015 varen waarbij het 1.000 kWh grote batterijpakket op

10

13

J.J.H. (Joost) Jansen Ballast Nedam IPM
Maya Jhinna, Stedin
12
J.J.H. (Joost) Jansen Ballast Nedam IPM
11
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Onderzoek marktpotentie elektrisch varen, Rebel Group februari 2014

elke wal tussen de vaarten wordt bijgeladen14. Daarbij wordt gebruik

Om deze toepassing mogelijk te maken is zeer waarschijnlijk nieuwbouw

gemaakt van een snellaadstation en een bufferbatterij van 260 kWh.

van het veer noodzakelijk. Alleen dan kan een laadsysteem ingepast
worden op het schip. Bovendien is met nieuwbouw optimalisatie voor de
elektrische aandrijving mogelijk waardoor minder vermogen hoeft te
worden geïnstalleerd en een zuinigere aandrijving mogelijk is. Een kleiner
geïnstalleerd vermogen is ook mogelijk doordat de direct beschikbaar
koppel van een elektromotor groter is dan van een diesel motor.
In samenwerking met een leverancier van batterijsystemen en een
leverancier van snellaadstations is een berekening gemaakt van de
benodigde capaciteit van de baterijen aan boord en het benodigde

Figuur 13: Batterij elektrisch veer Noorwegen (foto: Siemens)

laadvermogen op de wal. De berekening gaat uit van de volgende

Gelegenheidsladen

uitgangspunten:

Het voorbeeld uit Noorwegen is gebaseerd op het zogenaamde
gelegenheidsladen waarmee in het openbare busvervoer al veel wordt



Nieuwbouw veer

geëxperimenteerd. Door de batterij tussentijds bij te laden kan met een



Vermogen: 400 kW elektromotoren

kleiner pakket toch de hele dag gevaren worden. Voor deze oplossing is



Verbruik: 12,5 kW per vaart op basis van gemiddeld 75%

laadinfrastructuur aan de wal nodig voorzien van een netaansluiting met

vermogen en 25% van de tijd varen.

voldoende vermogen. Navraag bij de netbeheerders Stedin en Enexis leert



6 vaarten per uur van 2,5 minuten per vaart

dat aan beide oevers voldoende capaciteit in het netwerk aanwezig is.15



Accu: 500 kWh loodzuur

14

15

http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2015/
processindustries-drives/pr2015050200pden.htm&content[]=PD
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Maya Jhinna, Stedin en Robin van Wijngaarden Enexis



berekening gemaakt voor één snellaadpunt. Omdat de laadtijd halveert

Snellaadstation: 2x 60 kW lader op beide oevers

en de vaartijd verdubbeld is in dat geval een snellaadstation nodig met
De bovenstaande uitgangspunten leiden tot het laadpatroon zoals

het dubbele vermogen. De beschikbare netaansluiting vormt dan de

weergegeven in Figuur 14. Het huidige veer gebruikt tijdens het aanmeren

beperkende factor, het huidige elektriciteitsnet laat een zwaarder

de motor om op de veerstoep te blijven liggen. In de berekening is geen

aansluiting niet toe. Mogelijk dat voor een snellader met een dergelijk

rekening gehouden met verbruik dat nodig is om het veer op de

vermogen een bufferfaciliteit noodzakelijk is zoals in Noorwegen

veerstoep te houden. Het veer zal bij deze toepassing dus zonder gebruik

toegepast gaat worden. Daarnaast zal een groter accupakket geïnstalleerd

van de motor op de stoep moeten kunnen blijven liggen.

moeten worden.

600

Laadsystemen

400
200

Voor het tussentijds opladen van het veer moet de accu worden
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aangesloten op de snellader. Dat moet 6 keer per uur gebeuren, dat is 90
keer per dag. Deze handeling moet dus geautomatiseerd of in ieder geval

-600

zeer eenvoudig handmatig uit te voeren zijn. Een aantal mogelijkheden

-800

zijn onderzocht en hieronder beschreven.
s Nachts laden (500 kWh lood)

Opportunity (500 kWh lood)

Meest eenvoudige oplossing is laden via de stekker. Door het frequente
verbruik zou moet wel gekozen worden voor een robuuste, veilige en

Figuur 14: Laadpatroon gelegenheidsladen 2 oplaadpunten

toegankelijke oplossing. Vanuit de automotive zijn verschillende

De berekening laat zien dat gelegenheidsladen met aan beide oevers een

laadsystemen en veiligheidsprotocollen ontwikkeld die veilig snelladen

laadpunt mogelijk is. Het plaatsen van een snellaadpunt op beide oevers

mogelijk met de stekker mogelijk maken. 90 keer per dag een kabel het

biedt als voordeel dat er vaker geladen wordt en men toe kan met een

veer opslepen is echter niet wenselijk. Daarom zou gekeken moeten

lager vermogen laadstations en een kleiner accupakket. Het nadeel is dat

worden naar een systeem waarmee bijvoorbeeld via een lange zwenk arm

er twee stations en twee netaansluitingen nodig zijn. Alternatief is een
23

de stekkers richting het veer gebracht kunnen worden. Figuur 15 geeft
een beeld van een dergelijke toepassing op een Frans Veer.

Figuur 16: Laadsysteem Nordyc Noorwegen

Figuur 16laadt het laadsysteem van de eerder genoemde elektrische ferry
in Noorwegen zien waarbij een stekkersysteem in een laadstation aan
boord van het schip valt. Systeem is ontwikkeld door het bedrijf Cavotec.
Het bedrijf heeft deze techniek in samenwerking met Wartsila verder

Figuur 15: L’Ar Vag Tredan: Frans voet- fietsveer met snellaadstation

ontwikkelt tot gecombineerde docking en laadstation voor elektrische

24

ferries (Figuur 17).

is wel een complexe oplossing die eerder wel toegepast is op bijvoorbeeld
auto’s en automated guided vehicles (AGV’s) op container terminals,
maar nog nooit op een schip.

Lokale duurzame opwek
Een elektrisch veer is alleen zero emissie wanneer de gebruikte stroom
duurzaam is opgewekt. Dat kan door de groene stroom in te kopen, maar
een elektrisch veer biedt ook kansen voor lokale opwekking van energie.
De mogelijkheden voor duurzame opwekking via wind, water en zonneenergie zijn onderzocht:

Figuur 17: Docking en laadstation voor elektrische ferries

Bij openbaar vervoer bussen wordt daarvoor gebruik gemaakt van een
pantograaf (tram arm) of inductief via lussen in het wegdek. Het
koppelen aan dergelijke laadpunten komt vrij precies. De marges
waarbinnen een bus moet manoeuvreren liggen tussen 10 tot 30 cm.
Door schommelingen in het rivierniveau en door golfslag zijn deze
oplossingen niet toepasbaar voor een veer.
Er zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van een accuwisselstation
waarbij na elke overvaart of na enkele overvaarten de een nieuw geladen
accu gewisseld wordt. Dat kan redelijk eenvoudig met bijvoorbeeld een
aanhangwagen, maar ook met een automatisch wisselstation. Dat laatste
25

Opwekking van windenergie is op deze locatie niet mogelijk doordat de
windvisie van de Provincie Zuidholland16 plaatsing van windmolens op
deze locatie verbiedt. Opwekking van zonne-energie is mogelijk. Een
elektrisch veer verbruikt ruim 1100 kWh energie per dag. Dat is 400.000
kWh per jaar. Er zijn ongeveer 1.600 zonnepanelen nodig om deze energie
lokaal op te wekken. Daarvoor is ongeveer 4.000 m2 oppervlakte nodig
(20 bij 20 meter). Wat interessant is aan deze mogelijkheid is dat het
snellaadstation gebruikt kan worden als multi-directionele lader waarbij
deze tegelijk kan dienen voor het laden van het veer uit de zonnepanelen,
het laden van het veer uit het net en het converteren van de DC spanning
van de panelen naar het net voor de momenten dat het veer aan het

Snellaadstation

varen is. Zo kan de duurzame opwek lokaal geoptimaliseerd worden en
ontstaat een smart grid oplossing zoals afgebeeld in Figuur 18. Een
dergelijke multidirectionele lader is in het kader van de TKI door Power
Research Electronics (PRE) uit Breda ontwikkeld.

Figuur 18: Smart grid oplossing PRE: multidirectionale lader
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Opwekking via waterenergie is volgens het zelfde principe als de
hierboven beschreven methode mogelijk waarbij het zonnepanelen veld
vervangen wordt door een waterturbine geschikt voor rivieren met een
lage stroomsnelheid. Dhr. Jaap Ory en de firma Pasman heeft een turbine
ontwikkeld die geschikt is voor watersnelheden tussen 1 en 5 m/s. De
turbine is nog in ontwikkeling maar kan geleverd worden vanaf 25 kW.
Een turbine van circa 50 kW levert voldoende energie om het veer klimaat
neutraal te kunnen varen. Onduidelijk is hoe deze technologie is
uitontwikkeld en of deze toepasbaar is in de Nieuwe Merwede.
batterij elektrisch
Voordelen
Nadelen
Laadinfrastructuur nog niet
100% zero emissie
ontwikkeld
Lage energiekosten
Dure accupakketen
Combinatie met duurzame lokale
Weinig ervaringen, alles moet nog
opwek mogelijk
ontwikkeld worden
Nieuwbouw veer noodzakelijk
Geen vermogen beschikbaar voor
‘op de veerstoep’

Figuur 19: Oryon Watermill protorype foto: http://www.deepwater-energy.com/

Waterstof
Aandrijving met waterstof is gelijk aan de aandrijving volledig elektrisch of
diesel elektrisch waarbij de motor of batterij vervangen is door een
brandstofcel waarmee uit waterstof elektriciteit opgewekt kan worden.
Het voordeel van waterstof ten opzichte van batterijen elektrische
aandrijving is dat waterstof een hoge energiedichtheid kent waardoor

16

GS besluit 9 november 2010
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met een beperkte hoeveelheid brandstof langer kan worden gevaren.
Problemen met het bereik die spelen bij batterij elektrische aandrijving
Waterstof
Nadelen
Vermogen ontoereikend
Levering waterstof nodig
Geen problemen met bereik
(vergunning)
Brandstofcel 3 tot 5 keer duurder
dan de batterijoplossing

spelen daardoor niet.

Voordelen
100% zero emissie

De laatste jaren heeft een snelle technologische ontwikkeling
plaatsgevonden van brandstofcellen. Echter, de vermogens die voor het
Kop van ’t Land veer nodig zijn kunnen op dit moment met waterstof nog
niet geleverd worden17. Plaatsing van meerder brandstofcellen zou een
mogelijkheid zijn, maar de kosten van de cellen zijn ongeveer 3 tot 5 keer
hoger dan een gelijk vermogen aan batterijen. Daarbij speelt dat voor
levering van waterstof net als bij levering van LNG specifieke eisen
worden gesteld ten aanzien van veiligheid en omgevingsrisico’s.
In Amsterdam wel ervaring opgedaan met het varen op waterstof. Figuur
20 is een foto van de waterstof rondvaartboot zoals deze enkele jaren
geleden ontwikkeld is voor rondvaartrederij Lovers. De rondvaartboot
kampt met veel technische problemen en is momenteel uit de vaart. Het
vermogen van deze boot is overigens ongeveer 10 keer kleiner dan het
vermogen wat op het Kop van ’t Land veer nodig is.

17

Adwin Martens, Waterstofnet
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Kabelveerpont
Tussen beide oevers wordt een kabel gespannen waarlangs het veer naar
de overkant vaart. Op het moment dat het veer gaat varen trekt de kabel
strak en komt deze van de bodem, bij aankomst aan de andere oever zakt
de kabel weer terug onderwater. De aandrijving vindt plaats vanuit het
veer met een schroef. Voordeel is dat er geen vermogen nodig is om het
veer op koers te houden. Zo is op het autoveer tussen Lith en Alphen
slechts 150 kW aan vermogen geïnstalleerd. Ook kan het veer met 1
bemanningslid gevaren worden wat aanzienlijke kan schelen in de
exploitatiekosten.
Op de Nederlandse rivieren varen ongeveer 25 van deze kabelveren. Het
is daarmee de meest voorkomende kabelveer. De kabelveren geven

Figuur 20: Waterstof rondvaartboot Lovers

echter wel hinder aan de scheepvaart. Het gebeurt met enige regelmaat

Kabelveren

dat een binnenvaartschip door een veerkabel heen vaart of dat deze door

Zoals eerder besproken wordt een groot deel van het vermogen en het

de hoge snelheden in de knoop komen met de schroef van een

verbruik van het veer gebruikt voor het op koers houden van het vaartuig.

binnenvaartschip. Om deze reden zijn in de Maas in Limburg een aantal

Gebruik van een kabel of gier kan deze taak overnemen waardoor het
brandstofverbruik kan dalen en minder vermogen geïnstalleerd hoeft te
worden. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende technieken
die worden toegepast.
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kabelveren vervangen door zogenaamde gierponten. 18 Deze worden

In Duitsland is er één voorbeeld van een zogenaamd hoogkabelveerpont

beschreven in de volgende paragraaf. Overigens worden de kabelveren

waarbij het veer niet met een kabel in het water maar met een mast

vooral toegepast op minder brede rivieren tot ongeveer 150 meter. Of

boven het water verbonden is (Figuur 22).

een kabelveer toegepast kan worden op de overvaart op de Nieuwe
Merwede zou onderzocht moeten worden.

Figuur 21 Kabelpont tussen Afferden en Sambeek (foto: Jan Meppelink)

18

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/spiegelnet/videos/g
ierend_heen_en_weer/
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Gierpont met motor
Een andere kabelpont is de zogenaamde gierpont. Bij een gierpont maakt
men geen gebruik van een kabel tussen de oevers maar van een kabel
verankerd in het midden van de rivier. Stroomopwaarts, midden op de
bodem van de rivier, ligt een zwaar anker met een staalkabel, die
verbonden is met de gierpont. Omdat de stalen kabel een bepaalde lengte
moet hebben wordt een deel van deze kabel gedragen door zogenaamde
"bochtaken" of "kabelschuiten", die de kabel vrij houden van de bodem
van de rivier. Het aantal bochtaken kan drie tot vijf zijn (Figuur 23).

Figuur 22: Hoogkabelveerpont en anker hoogkabelport over de Weser te Polle Duitsland
(Foto: Jan Meppelink)
Figuur 23: Gierpont Culemborg
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Elektrisch aangedreven kabelveerpont
Voordeel van een verbinding met de wal is dat deze verbinding in
bepaalde gevallen ook gebruikt kan worden voor het voeden van een
elektrische aandrijving van het veer. Dat kan op verschillende manieren:
Bij de eerste toegepaste methode wordt het veer vanaf de oever worden
aangedreven met een elektromotor en een roterende kabel (Figuur 25).
Het elektrisch aandrijvingsmechanisme staat op één van beide oevers
opgesteld. Men past veelal een doorlopende kabel toe. Het aantal op
deze wijze aangedreven kabelveerponten is gering in Nederland. Het
wordt toegepast op vaarwegen met niet te veel scheepvaartverkeer

Figuur 24: Projectie gierpont Culemborg op Kop van 't Land veer

omdat de kabel steeds gestreken moet worden bij naderend
Op Figuur 24 is de gierpont zoals deze in Culemborg ligt geprojecteerd op

scheepvaartverkeer.

de situatie in de Nieuwe Merwede. Hierbij dienen zich twee problemen
aan. Ten eerste is de overvaart van de Nieuwe Merwede een stuk breder

Tweede methode kan bestaan uit directe voeding vanaf de oever. De

dan alle andere gierponten in Nederland. Het veer in Culemborg heeft

kabel biedt ten slotte een directe en permanente oeververbinding. De

een oversteek van 135 meter waardoor met een gierkabel van 150 meter

kabel kan dan gaan werken als een soort bovenleiding als bij een trein of

kan worden volstaan. De Nieuw Merwede is 600 meter breed waardoor

trolleybus. Een permanente stroomverbinding met de oever is met name

kabels van 700 meter nodig zijn. Dat is lastig realiseerbaar en niet eerder

goed te realiseren bij een gierpont waarbij de kabel aan het veer is

toegepast. Het tweede probleem is dat de het veer in een bocht in de

gefixeerd. Bij een hoogkabelveerpont kan stroom via een sleepcontact

rivier gelegen is. Hierdoor wordt de doorvaart voor schepen redelijk krap.

geleverd worden. Voordeel is er geen accu’s aan boord geplaatst hoeven

Uit nader onderzoek zou moeten blijken of een gierpont voor het Kop van

te worden, dat scheelt kosten en de problemen met het bereik van het

’t Land veer een optie is.
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veer zijn opgelost. Directe voeding vanaf de oever is in Nederland nog niet

Kostenbesparing alternatieve brandstoffen

toegepast op veerponten.

Hoewel in deze verkenning gerekend is met kengetallen en aannames
over vermogens, energieverbruik en technieken, kan op basis van de
beschreven technieken een berekening worden gemaakt van de
brandstofkosten per jaar. Ten opzichte van het huidige verbruik kan een
besparing tussen de 40% en 65% gerealiseerd worden.

Gasolie (rode diesel)
Aardgas
Elektrisch

Vebruik per jaar
(liter,m3,kWh)
120.000 liter
147.899 m3
410.625 kWh

Prijs per
eenheid
€ 0,63
€ 0,18
€ 0,11

Brandstofkosten
€ 75.600
€ 26.621
€ 45.168

Tabel 2: Jaarlijkse brandstofkosten

Conclusies
De bijlage op pagina 52 geeft een totaal overzicht van de hierboven
Figuur 25: Elektrisch aangedreven kabelveerpont (foto: Vrienden van de voetveren)

kabelveer
Voordelen
100% zero emissie mogelijk
Door directe voeding geen
problemen met bereik
Kleiner motor vermogen nodig
Veer kan varen met 1
personeelslid

genoemde technieken en een analyse van de toepasbaarheid voor
verduurzaming van het Kop van ’t Land veer. De conclusie luidt dat:

Nadelen
Directe voeding nog niet
toegepast
Overvaart van 600 meter te breed
voor kabelveer



De meest conventionele technieken diesel en diesel elektrisch
goed toepaspaar zijn op het veer. De milieuwinst van deze
technieken is echter beperkt en realisatie van het duurzaamste
veer van Nederland is daarmee niet haalbaar.
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De minder conventionele technieken groen gas en batterij

minder vermogen nodig en directe elektrische voeding vanaf de

elektrisch zorgen weliswaar voor veel verder gaande verschoning

wal is mogelijk. De breedte van de overvaart van het veer maakt

maar vragen beide om additionele walkantvoorzieningen.

realisatie van een kabelveer ingewikkelder en waarschijnlijk

Voor een batterij elektrisch snellaadstation lijkt dat geen

onmogelijk.


probleem en is voldoende vermogen op het net beschikbaar. Het



veer zal echter bij elke overtocht aangesloten moeten worden op

elektriciteit kan leiden tot aanzienlijke besparingen oplopend tot

de snellader. Hier moet een goede oplossing voor gevonden

70%. Daarmee kan over de jaren een deel van de extra

worden.

investeringen bij de aanschaf/ombouw van het duurzame veer

Voor een CNG vulpunt is aanleg van een zwaardere gasaansluiting

worden terugverdiend.


noodzakelijk en een bufferopslag nodig. Zowel het doortrekken



CNG met een groen gas certificaat wordt beschouwd als een

van de 4 bar aardgasleiding als de bufferinstallatie leidt tot extra

toepassing waarbij met beproefde technieken relatief veel

kosten die totaal oplopen tot circa € 85.000,-.

verschoning bereikt kan worden. Het is daarmee in de balans

Waterstof en LNG kennen beide problemen met de levering

tussen betrouwbaarheid, verschoning en innovatie een goed

waarbij dagelijkse levering niet rendabel zal zijn. Aanvullend geldt

alternatief om verschoning te realiseren.

voor waterstof beschikbare brandstofcellen onvoldoende
vermogen hebben voor het veer.


Toepassing van alternatieve energiedragers zoals CNG en

Toepassing van een kabelveer kan in potentie leiden tot
vergaande verduurzaming van het veer. Voor een overvaart is
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3. Marktconsultatie
Uitkomsten consultatie

Op 13 oktober 2014 heeft een consultatieronde plaatsgevonden onder
vier exploitanten van veerdiensten. De consultatie was erop gericht om
de benoemde risico’s te bespreken en meer inzicht te krijgen in de kosten

De uitkomsten van het gesprekken zijn samengevoegd tot één verslag

van de verschillende mogelijkheden. De volgende exploitanten zijn daarbij

waarbij uitkomsten zijn geanonimiseerd. In bijlage 1 vindt u een verslag

geconsulteerd:

van de consultatie. Hieronder vindt u de belangrijkste bevindingen uit de
consultatie:

Veerbedrijf Hoorweg bv

Riveer Gorinchem
Aquabus bv
Ottevanger bv

Leen Hoorweg (directeur)
Lennart Hoorweg
Peter Vrolijk, Rinus Kooiman
(Scheepswerf Kooiman)
Johan Hania (directeur)
Gerbrand Schutten (directeur)
Jan Minnee (Commercieel Manager)
Boy Ottevanger (directeur)
A. Reniers (oud-bedrijfsleider Waterbus)

Technieken


Over het algemeen sluit het beeld van de markt over de stand van
de techniek en de mogelijkheden tot verschoning aan bij de
bevindingen in het haalbaarheidsonderzoek.



Een zero emissie veer is haalbaar maar is wel kostbaarder en
risico’s nemen toe.

Tabel 6: Deelnemers marktconsultatie



De exploitanten hebben enige ervaring met duurzamere

Naast de bovengenoemde exploitanten is gesproken met verschillende

aandrijftechnieken en hebben vooral passende informatie nodig

leveranciers van scheepsmotoren en is het Expertise en Innovatiecentrum

over vaartijden, vervoersvraag, type voertuigen en huidig

Binnenvaart betrokken om de uitkomsten te verfijnen.

dieselverbruik om tot een goede beslissing voor een nieuw veer
te kunnen komen.
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Hergebruik van het bestaande veer wordt afgeraden.

Benoemde risico’s



Overige onderwerpen

De systeemintegratie van de losse onderdelen in meer

Naast duurzaamheid hebben de exploitanten nog een aantal

experimentele aandrijvingstechnieken is risicovol.

onderwerpen mee willen geven:

De keuring van een duurzaam veer door Inspectie Leefomgeving



en Transport (ILT) van de innovatieve aandrijving is lastig. De

aangesloten kan worden op de regionale netwerken. Zoals aan de

keuring is niet afgestemd op innovatieve aandrijvingen en

recreatieve netwerken, OV en integratie met regionale

vaartuigen.


Een aantal exploitanten geeft aan dat het veer sterker

veerdiensten.

Er bestaat onzekerheid over de toekomstige vervoersvraag van



het veer wat voor de exploitatie risico’s meebrengt.

Het veer kan beter gepositioneerd worden als alternatief voor de
auto en het gebruik als alternatieve route voor de snelweg.



Kosten


De kosten totale verbouw worden geschat op € 2 tot 2,5 miljoen



De kosten van nieuwbouw worden geschat tussen € 2 en 4

bestemmingen zoals musea en het nationaal park.

miljoen.


De meerkosten van een duurzaam veer gaan van € 200.000,- voor
een diesel elektrische of CNG aandrijving, tot zeer hoog voor zeer
complexe zero emissie toepassingen.



De brandstofkosten bedragen 10-15% van de exploitatiekosten.
De maximale besparing is dus € 20.000 tot € 50.000.



De promotie van het veer kan worden gekoppeld aan toeristische

Exploitanten en werven kunnen zelf fondsen werven voor
verduurzaming van het veer.
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4. Aanbesteding

Emissienormen voor scheepsmotoren
Wettelijk moeten nieuwe scheepsmotoren voldoen aan de Europese norm voor

Op basis van de voorgaande hoofdstukken is een aanbestedingsleidraad

binnenvaartschepen. De normen geven waarden voor de maximale uitstoot van de

opgesteld waarin ten aanzien van duurzaamheid een aantal criteria en

luchtverontreinigende stoffen stikstofoxiden en koolwaterstoffen (NOx+HC),

voorwaarden zijn opgesteld. In dit hoofdstuk worden deze criteria en

fijnstof (PM) en koolstofmonoxide (CO).

voorwaarden verder toegelicht met als doel inschrijvend marktpartijen te

De huidige norm is opgesteld door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)

helpen bij het maken van keuzes en uitvoering van de opdracht.

en geldt sinds 2007. De norm is in 2012 door de Europese Commissie vastgesteld
als de Non Road Mobile Machinery (NRMM) Fase IIIA norm.

Gunningscriterium duurzaamheid in drie klassen
De functionele specificatie beschrijft de hoe duurzaam het veer zou

De huidige standaard in de markt voor scheepsmotoren wordt gezet door de Tier 3

moeten worden. Functionele specificaties zeggen niets over hoe de

norm voor scheepsmotoren uit de VS. Fabrikanten kunnen scheepsmotoren
leveren die op dit niveau goedkeuring hebben.

duurzame aandrijving gerealiseerd moet worden zodat meerdere
technieken mogelijk blijven. Er wordt geen aandrijvingstechniek zoals

In september 2014 is door de Europese Commissie een NRMM Fase V norm

aardgas, elektrisch of schone diesel voorgeschreven. De functionele

voorgesteld. Deze norm is voor de uitstoot van NOx 30% strenger dan de Tier 3

specificatie sluit aan bij de wettelijke normen voor scheepsmotoren. Het

norm, maar minder streng dan de huidige normen voor vrachtwagens (zie Tabel ).

gunningscriterium is ingedeeld in drie klassen.

De is in het najaar 2016 door het Europees parlement goedgekeurd en wordt in
2018 van kracht. Een volledig overzicht van de normen vindt u in Bijlage 5.

Norm

NOx

PM10

g/kWh

g/kWh

Binnenvaart (CCR 2007)

NRMM fase IIIA

7,2

0,3

Binnenvaart (VS 2014)

Tier 3

5,4

0,12

Binnenvaart (EU 2018)

NRMM Fase V

3,1

0,10

Vrachtwagen (EU 2010)

Euro V

2

0,02

Tabel 7: Vergelijking uitstootnormen binnenvaart en vrachtwagens (150 kW)
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Klasse 1: Best beschikbare techniek NRMM Fase V

Norm (g/kWh)

CO

NOx+HC

PM

CO2

De eerste duurzaamheidsklasse wordt gericht op de schoonste

NRMM fase V +

3,5

3,1

0,10

198

verbrandingsmotoren zoals deze momenteel op de markt zijn. Recentelijk

EIA

heeft de Europese Commissie een nieuwe norm voor binnenvaartschepen
voorgesteld. Deze NRMM fase V norm is vanaf 2019 verplicht is voor

Klasse 2: Duurzame motoren + 70% CO2 reductie

nieuwe motoren.

De motoren uit klasse 1 zijn verder te verduurzamen door de toepassing
van biobrandstoffen. De luchtkwaliteit emissies blijven gelijk, maar

Daarnaast zijn er aangepaste dieselmotoren met nabehandeling systemen

uitstoot van klimaatgassen wordt grotendeels gecompenseerd door de

verkrijgbaar waarmee deze normen haalbaar zijn. Ook met gasmotoren of

toepassing van biobrandstof. De biobrandstof kan bestaan uit biodiesel,

dieselelektrische aandrijving zijn deze normen haalbaar. Een exploitant

groen gas of en andere alternatieve brandstof. Afhankelijk van het type

dient motoren zonder Europese typegoedkeuring achteraf bewijzen de

motor ligt de reductie tussen de 40% en 60% bij de toepassing van dual

normen te halen via een meting van de uitstoot. Verschillende

fuel motoren en bio-gas. Bij toepassing van gecomprimeerd biogas

meetinstituten kunnen deze metingen uitvoeren.

(CBG/LBG) is een CO2-uitstoot reductie van 80% mogelijk afhankelijk van
de productiewijze van het biogas. Voor de inzet van biodiesel gelden

Er zijn geen Europese normen voor scheepsmotoren voor de uitstoot van

soortgelijke waarden.

CO2. Daarvoor zal een andere standaard gezocht moeten worden. Het Rijk
heeft een regeling voor versnelde afschrijving van zuinige
scheepsmotoren (EIA-regeling). Om daarvoor in aanmerking te komen
mogen motoren maximaal 198 g/kWh uitstoten. Geadviseerd wordt deze

Norm (g/kWh)

CO

NOx+HC

PM

CO2

NRMM fase V

3,5

3,1

0,11

60

+ 70% EIA

norm voor de uitstoot van CO2 te hanteren binnen deze
duurzaamheidsklasse.
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Klasse 3: Zero emissie
De derde en laatste klasse is voor volledig zero emissie aandrijving.
Hiermee wordt bedoeld een aandrijving waarmee volledig uitstoot vrij
gevaren kan worden wat betreft zowel de uitstoot van CO2 als de uitstoot
van luchtverontreinigende gassen zoals NOx en PM. In de praktijk zal het
daarbij gaan om de toepassing van volledig elektrische aandrijving en
waterstofaandrijving. Het is daarbij aan de exploitant om aan te tonen dat
de geleverde brandstof (elektra of waterstof) een bron heeft van
hernieuwbare energie (groene stroom).
Norm (g/kWh)

CO

NOx+HC

PM

CO2

Zero emissie

0

0

0

0
Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende uitstootklassen.
Tabel 1: Classificatie gunningscriteria voor uitstoot

Klasse 1

Norm (g/kWh)

CO

NOx+HC

PM

CO2

Reductie

NRMM fase V +

3,5

3,1

0,10

198

10-20% CO2
30% NOx+HC

3,5

3,1

0,10

60

70% CO2
30% NOx+HC

0

0

0

0

100% CO2
100% NOx+HC

EIA
Klasse 2

NRMM fase V
+ 70% EIA

Klasse 3

Zero emissie
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Mogelijke
technieken
Zeer schone
diesel
Diesel
elektrisch
CBG/LBG
(Groengas)
Biodiesel
Elektrisch
Waterstof

Green Award Binnenvaart als eis

Certificering is gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en

Duurzaamheid van een veer behelst meer dan alleen de aandrijving en de

Milieu en kost € 495,-.

uitstoot. Het gaat ook om het voorkomen van vervuiling, milieuveiligheid
en onderhoud. Deze aspecten kunnen via certificering beoordeeld
worden. Aangesloten bij de staande certificering voor
binnenvaartschepen: de Green Award. Dit certificaat let op schone
aandrijving, maar ook op andere aspecten voor duurzaamheid door
aanvullende eisen te stellen. Eisen aan bijvoorbeeld:


Energiebesparende aandrijving/rompmaatregelen
(schroefafdichting, cursus brandstofbesparing);



Brandstofbesparing (verbruiksmeters, cursus voor bemanning);



Onderhoud (scheepsmilieuplan, lekbakken voor motoren, filtratie
motorolie);



Voorkomen van vervuiling (bunker high level alarm,
grijswatercircuit ed.);



Veiligheid (veiligheidsplan, oefeningen);



Overig (zuinige verlichting, walstroom).

Gezien de ambities op het gebied van duurzaamheid en kwetsbare locatie
van het veer bij het Nationaal Park De Biesbosch is het Green Award
Binnenvaart certificaat als opgenomen in de aanbesteding. Het Green
Award certificaat wordt uitgegeven door de Stichting Green Award.
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12 jarige concessie plus optie verlenging

het veer kan worden overgenomen door de gemeente, of een nieuwe

Een duurzaam veer vraagt aan de voorkant een hogere investering. Deels

exploitant tegen de getaxeerde waarde van het veer. Het is de keus van

wordt deze investering gedurende de exploitatie van het veer

de exploitant om van deze regeling gebruik te maken. Ook is contractueel

terugverdiend door lagere exploitatielasten. Exploitanten zullen meer

vastgelegd dat de exploitant moet meewerken aan de overdracht van de

genegen zijn te investeren in een duurzame aandrijving bij een langere

overeenkomst aan het einde van de looptijd. Er zijn drie mogelijkheden

concessie. Exploitanten noemden zelf 10 tot 15 jaar als een goede periode

voor overbrugging van de periode tot het nieuwe veer beschikbaar komt:

om investeringen terug te verdienen. Voor een optimaal effect wordt
In overleg met de huidige exploitant wordt het veer na gunning verkocht

voorgesteld de concessieperiode vast te leggen op 12 jaar met een optie

aan de nieuwe exploitant. In de nieuwe concessie vaart de nieuwe

tot verlenging van vijf keer één jaar. Deze periode is ongeveer twee keer

exploitant met het bestaande veer tot het nieuwe veer gereed is. Het

langer dan de huidige concessie. De verlengingsoptie is in de huidige

eigendom van het veer blijft vervolgens bij de nieuwe exploitant. Deze

concessie ook opgenomen en het voorstel is deze opzet over te nemen.

kan vervolgens elders worden ingezet of worden verkocht. Vooraf is
Gebruik bestaande veer in overgangsperiode

contractueel vastgelegd dat het nieuwe veer twee jaar na gunning in de

De gemeente zet in op een duurzaam veer. Het huidige veer voldoet niet

vaart wordt genomen.

meer aan de eisen van deze tijd (te smal) en nieuwbouw van een veer is
Overdracht veer aan einde nieuwe concessie

wenselijk. Uit de consultatie is gebleken dat bouw van een nieuw veer

In het contract zijn ook afspraken worden vastgelegd voor de overdracht

ongeveer 1,5 jaar in beslag neemt. De huidige concessie loopt oktober

van het nieuwe veer na afloop van de concessie.

2017 af. Wanneer in de zomer van 2015 de nieuwe concessie wordt
gegund zal de nieuwe exploitant nog 1,5 jaar met het oude veer moeten
varen.
Het veer is momenteel in eigendom van de huidige exploitant. Een
overname van het veer is noodzakelijk. In het contract is vastgelegd dat
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5. Exploitatiekosten en financiering


Op basis van de het onderzoek naar de beschikbare technieken voor

Voor de verschillende klassen zijn een aantal technieken

verduurzaming van het veer en de uitgangspunten voor de aanbesteding

doorgerekend: nieuwbouw diesel (klasse 1), CNG (klasse 2) en

wordt in dit hoofdstuk een indicatie gegeven van de verwachtte

elektrisch snelladen (klasse 3).


exploitatiekosten voor elk van de in het vorige hoofdstuk benoemde

De kosten voor nieuwbouw van het veer zijn gebaseerd op de

duurzaamheidsklasse. In het tweede deel hoofdstuk wordt een overzicht

schattingen van de kosten uit de consultatie en de ervaringen met

gegeven van verschillende subsidiemogelijkheden voor een innovatief

nieuwbouw bij andere veerdiensten.


veerproject.

De meerkosten voor de verschillende technieken en de
besparingen op de brandstof komen uit het

Exploitatiekosten

haalbaarheidsonderzoek.


In deze paragraaf is een inschatting gemaakt van de exploitatiekosten

De provinciale subsidie op de investering van de nieuwbouw van

voor de toepassing van verschillende aandrijftechnieken in de nieuwe

het veer bedraagt maximaal 50%. Deze subsidie is nog niet

concessie. Deze kosten zijn tot stand gekomen op basis van de volgende

vastgesteld en dus nog onzeker.

uitgangspunten:
Het resultaat van deze berekening vindt u in Fout! Verwijzingsbron niet


De exploitatiekosten zijn berekend op basis van de kosten van uit

gevonden.Tabel 2: uitgangspunten berekening exploitatiekosten.

de inschrijving van de huidige exploitant in 2008.


Hoewel de berekening gebaseerd is op een inschatting over kosten zijn

De waarden zijn over 6 jaar met 2% geïndexeerd om tot een

hieruit zijn toch een aantal conclusies te trekken:

hedendaags prijspeil te komen.



Voortzetting van het huidige veer binnen de huidige concessie
levert de laagste exploitatiekosten op.
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Verbouw van het bestaande veer (verbreden, nieuwe
motoriseren) is duurder dan nieuwbouw. Daarbij wordt uitgagaan
van 50% subsidie van de nieuwbouw en geen subsidie op de
verbouw.



Bij nieuwbouw levert een CNG aangedreven veer waarschijnlijk de
goedkoopste exploitatie op. Dat komt voornamelijk doordat
aardgas veel besparing oplevert op de brandstofkosten.



Ondanks de subsidie aan de bouw van het nieuwe veer, is de
verwachting dat volgende exploitatie duurder gaat uitvallen
huidige exploitatie. De berekening laat een kostenstijging zien
tussen de 45 en 80 duizend euro.



Eventuele extra dekking van de investeringskosten uit subsidies
die aangevraagd worden door de exploitant zijn in de berekening
niet meegenomen. Deze kunnen de exploitatiekosten verder
verlagen.

43

Kosten veer
Aanbesteding 2009
Geïndexeerd prijspeil 2015
Retrofit bestaande veer
Nieuwbouw diesel (klasse 1)
CNG (klasse 2)
Elektrisch snelladen (klasse 3)

€ 485.000,00
€ 543.200,00
€ 2.520.000,0020
€ 3.000.000,0021
€ 3.150.000,0022
€ 3.200.000,00 24

Kosten energie
infra

Brandstof
besparing

€ 150.000,00 23
€ 200.000,00 25

€ 50.000,00
€ 30.000,00

Restwaarde
€ 300.000,00
€ 300.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00

Tabel 2: uitgangspunten berekening exploitatiekosten

Personeel
Brandstof
Onderhoud
Overhead
Verzekering
Afschrijving 15 jaar
Rente 0%19
Totaal

Aanbesteding
2009

Geïndexeerd
prijspeil 2015

Retrofit
bestaande veer

Nieuwbouw
diesel (klasse 1)

CNG (klasse 2)

€ 277.000,00
€ 91.000,00
€ 70.000,00
€ 45.000,00
€ 12.000,00
€ 28.000,00
€ 30.000,00
€ 553.000,00

€ 310.240,00
€ 101.920,00
€ 78.400,00
€ 50.400,00
€ 13.440,00
€ 31.360,00
€ 33.600,00
€ 619.360,00

€ 310.240,00
€ 101.920,00
€ 50.000,00
€ 50.400,00
€ 13.440,00
€ 115.107,30
€€ 641.107,30

€ 310.240,00
€ 101.920,00
€ 50.000,00
€ 50.400,00
€ 13.440,00
€ 137.032,50
€€ 663.032,50

€ 310.240,00
€ 51.920,00
€ 50.000,00
€ 50.400,00
€ 13.440,00
€ 153.874,13
€€ 629.874,13

Elektrisch
snelladen
(klasse 3)
€ 310.240,00
€ 71.920,00
€ 50.000,00
€ 50.400,00
€ 13.440,00
€ 159.488,00
€€ 655.488,00

Tabel 7: Inschatting Exploitatiekosten per techniek

19

23

20

24

Lening Provinciaal Verenfonds Zuid-Holland
Inschatting consultatie 2 tot 2,5 miljoen
21
Inschatting consultatie 2 to 4 miljoen
22
Meerkosten gasmotor € 150.000 (inschatting Sandfirden gasmotoren)

Inschatting kosten vulpunt Ballast Nedam
Meerkosten inschatting obv elektrische rondvaart
25
Inschatting kosten 2x snellader met stekkerladen (Heliox, ABB)
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Uit de berekening van de exploitatiekosten per techniek blijkt dat een

Europese subsidies

verbouwing van het huidige veer naar verwachting duurder zal zijn dan

Ten tijde van het schrijven van dit document lagen de Europese

het bouwen van een nieuw veer. Voor het bouwen van een nieuw veer

subsidieprogramma’s nog niet allemaal definitief vast. De

levert een CNG aandrijving volgens de berekening de laagste

selectie/toetsingscriteria liggen dan ook nog niet vast.

exploitatiekosten op. Het verbeteren van aannames en verder inzicht

Interreg

krijgen in mogelijke subsidies moeten een beter beeld kunnen geven van

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en

de verwachtte exploitatiekosten.

duurzame projecten die Europa sterker maken. INTERREG bestaat uit

Financiering

verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het
samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa.

Deze paragraaf geeft een verkenning van de mogelijkheden zijn voor een
duurzame veerverbinding tussen Dordrecht en Werkendam. Onderdeel

Interreg VA Nederland-Vlaanderen biedt o.a. steun voor de overgang naar

van deze verkenning is een scan naar subsidiemogelijkheden. Een

een koolstofarme economie, waarbij gestreefd wordt naar

overzicht van de subsidiemogelijkheden is gegeven in de bijlagen op

complementaire grensoverschrijdende meerwaarde. De projecten

pagina 56. Het is een globale subsidiescan, uitgevoerd door Haute Equipe

stimuleren industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het

in 2014. Een deel van de informatie is mogelijk verouderd.

programmagebied omvat o.a. Noord-Brabant.

Verenfonds Provincie Zuid-Holland

Het Interreg VA 2 zeeën programma steunt projecten op het gebied van

Vanuit het verenfonds van de Provincie Zuidholland is een financiële

de ontwikkeling van duurzame mobiliteitsconcepten.

middelen beschikbaar voor de nieuwbouw van een veer. Het gaat om een

Grensoverschrijdende samenwerking is verplicht binnen het

renteloze lening die aangevraagd kan worden door veerexploitanten.

programmagebied.

Meer informatie over het fonds vindt u op https://www.zuidEén van de prioriteiten van het Interreg VB Noordzee programma is het

holland.nl/loket/subsidies/@13564/verenfonds/

stimuleren van groene transport oplossingen voor o.a. regionaal personen
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transport met als resultaat de reductie van CO2 uitstoot. Het

er vier programma’s, verdeeld over de vier landsdelen. Dordrecht valt in

programmagebied bestaat uit gebieden rondom de Noordzee.

het landsdeel West en Werkendam in Zuid.

Het INTERREG Noordwest Europa (NWE) ondersteunt transnationale

Eén van de doelstellingen van Het Kansen voor West II programma is het

samenwerkingsverbanden die zich o.a. inzetten voor het terugdringen van

bevorderen van de productie en distributie van hernieuwbare

de uitstoot van broeikasgassen. Demonstratie van koolstofarme

energiebronnen en het bevorderen van energie-efficiëntie en gebruik van

oplossingen voor vervoer, zoals nieuwe aandrijvingsystemen en elektrisch

hernieuwbare energie in publieke infrastructuur en in de gebouwde

vervoer; Het programmagebied van NWE omvat een regio van Engeland,

omgeving. Ter stimulering van de Bio based Economy wordt primair

Ierland, Luxemburg, België, en delen van Nederland, Frankrijk en

ingezet op het ondersteunen van projecten voor de uitrol van het gebruik

Duitsland.

van biomassa als hernieuwbare energiebron.

Het Interreg EUROPE programma omvat alle landen in de Europese Unie.

Het programma Zuid-Nederland stimuleert innovatie gekoppeld aan

Ook binnen dit programma is één van de doelstellingen de vermindering

slimme uitrol van koolstofarme technologieën en instrumenten gericht op

van de uitstoot van broeikasgassen door het uitwisselen van kennis tussen

de gebouwde omgeving. In de transitie naar een koolstofarme economie

regio’s. De verworven kennis moet geïntegreerd worden in regionaal

zijn (fundamentele) vernieuwingen van het energiesysteem noodzakelijk

beleid en regionale maatregelen.

om de beoogde toename van duurzame energieopwekking en energieefficiëntie en uitstootreductie van broeikasgassen te realiseren. Focus ligt

De Interreg programma’s bieden aanknopingspunten voor de duurzame

op de gebouwde omgeving aangezien hier een groot deel van de totale

veerverbinding, als men van plan zou zijn om internationale

energieconsumptie plaatsvindt.

samenwerking te zoeken.
Voor projecten die landsdeeloverschrijdend zijn en die aansluiten op het

EFRO

rijksbeleid op innovatie, energie en het MKB komen mogelijk in

Het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling is een Europese

aanmerking voor Rijkscofinanciering van et Ministerie van Economische

subsidieregeling die in elke lidstaat wordt uitgevoerd. Voor Nederland zijn

Zaken.
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De EFRO programma’s bieden aanknopingspunten voor

betekenen. Om in aanmerking te komen voor subsidie zal de duurzame

subsidiemogelijkheden van de duurzame veerverbinding, hoewel de EFRO

veerverbinding in een groter verband moeten worden opgenomen.

programma’s zich in eerste instantie te lijken focussen op de topsectoren.
Een subsidieaanvraag kan kansrijk zijn, mits er voldoende innovatieve

Nationale regelingen

aspecten dan wel voldoende milieuwinst wordt behaald. Het is dan wel

Het doel van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen

noodzakelijk om een lobby richting de provincies op te starten. Zij kunnen

voor voertuigen is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de

de subsidieverstrekkers beïnvloeden in de besluitvorming over de

luchtkwaliteit in Nederland. Hiertoe stimuleert de regeling zowel het

toekenning van subsidies.

treffen van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een
dieselmotor als de aanschaf van ongebruikte voertuigen met een

LIFE programma voor milieu en klimaatactie

emissieverminderende voorziening. Veerponten vallen echter niet binnen

Eén van de doelstellingen van het LIFE programma is het leveren van

de regelingen en een subsidieaanvraag is dus op voorhand niet kansrijk.

bijdragen aan de overgang naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme
en klimaatbestendige economie. Het verminderen van de uitstoot van

Provinciale regelingen

broeikasgassen en het verbeteren van luchtkwaliteit staat hierin centraal.

Met de Subsidieregeling actieprogramma luchtkwaliteit Zuid-Holland

In het voorlopige werkprogramma 2014-2017 worden o.a. projecten

stimuleert de provincie Zuid-Holland maatregelen en projecten die

benoemd die duurzame mobiliteit bevorderen, zoals het gebruik van

bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit in de provincie.

elektrisch vervoer.

Subsidie is beschikbaar voor maatregelen en projecten die passen binnen
de volgende paragrafen van de regeling: Maatregelenpakket

Inhoudelijk sluit het idee van een duurzame veerverbinding goed aan bij

vrachtverkeer en logistiek, Mobiliteitsmanagement binnen Beter

het LIFE programma, maar vanuit het LIFE programma worden over het

Benutten en Verduurzaming waterbusvloot. De duurzame veerverbinding

algemeen wat grotere projecten gefinancierd. De lagere CO2 uitstoot van

past op dit moment nog niet binnen één van de paragrafen.

een duurzame veerverbinding zal in een kleine regio milieuwinst
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Het doel van de Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en

Het Cleantechfonds Brabant is gericht op jonge ondernemingen met

vervoer 2013 (BDU) van de provincie Zuid-Holland is het realiseren van

innovaties op het gebied van nieuwe energietechnologie. De provincie

het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau in samenhang met het

richt zich met het Cleantechfonds op de combinatie van drie kansrijke

beleid op landelijk niveau. De provincie stelt veerexploitanten in staat om

energieclusters: zonne-energie, elektrisch rijden en intelligente

subsidie aan te vragen voor de renovatie van een veerpont dan wel

netwerken.

nieuwbouw van een veerpont. Zowel aan wegbeheerders,
Het Energiefonds Brabant zet in op grootschalige uitrol van bewezen en

veerexploitanten als eigenaren van veerstoepen en toevoerwegen tot

beproefde technieken van energieprojecten. Dit draagt bij aan de

veerstoepen wordt de mogelijkheid geboden om subsidie aan te vragen

klimaatdoelstellingen en aan het diversifiëren van de energievoorziening.

om de infrastructuur rond een veerpont te renoveren.

De uitvoeringsregeling BDU sluit het beste aan bij het idee van een

De provincie Zuid-Holland zet via het programma Biobased Economy in op

duurzame veerverbinding. Bij de verdere ontwikkeling van de

het gebruik van biomassa (reststoffen) als groene grondstof voor non-

veerverbinding zal dan ook aansluiting gezocht moeten worden bij deze

food toepassingen. Een deel van de biomassa zal benut worden in de

regeling.

transitie van fossiele naar hernieuwbare energiedragers. Biobrandstoffen,
zoals groen (aard)gas en bio-LNG, kunnen een belangrijke bijdrage leveren

Conclusie

aan de duurzame energievoorziening en vermindering van de CO2-

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van bestaande

uitstoot. De provincie is onder andere betrokken bij projecten voor de

subsidieregelingen de exploitatiekosten per techniek geschetst.

vergisting van biomassa, het koppelen aan de afzet van het
geproduceerde gas, het realiseren van afnamepunten en rijden en varen

De belangrijkste doelstellingen van subsidieverstrekkers zijn het

op LNG en biobrandstoffen. Dit is niet direct een subsidieregeling, maar

stimuleren van innovatie en het verminderen van CO2 emissie. Subsidie

biedt wel aanknopingspunten voor mogelijke incidentele subsidie vanuit

moet dan ook in die hoek gezocht worden. Voor reguliere exploitatie van

de provincie.

een veerpont zijn dan ook geen aanvullende subsidiemogelijkheden dan
subsidie vanuit de betrokken gemeenten.
48

De meest kansrijke regeling lijkt de uitvoeringsregeling BDU van de
provincie Zuid-Holland. In de ontwikkeling van de duurzame
veerverbinding zal hierbij dus al aansluiting gezocht moeten worden.
Voor verdere aanvullende subsidie is het afhankelijk in welke mate er
sprake is van innovatie. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden
over de te gebruiken innovatieve technieken kan er aanvullende subsidie
gezocht worden vanuit bijvoorbeeld de EFRO programma’s. Interreg en
LIFE bieden op zich ook aanknopingspunten, maar daarvoor moet er
(internationaal) samengewerkt worden.
Het wel verstandig om de provincie(s) op de hoogte te houden van
subsidieaanvragen. De provincie(s) spelen een belangrijke rol, zowel in
hun hoedanigheid van subsidieverstrekker als bij het beïnvloeden van
subsidietoekenningen.
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6. Conclusies

In dit inspiratiedocument wordt gekeken naar verschillende

hebben voor schepen nog relatief veel uitstoot. Vooral toepassing van

mogelijkheden voor verduurzaming van het Kop van ’t Land veer tussen

groengas biedt veel potentie voor de verduurzaming van het veer, maar

Werkendam en Dordrecht. Daarbij spelen naar de rol van het veer in het

biedt geen volledige zero emissie oplossing. Volledig elektrische

verkeersnetwerk, verplaatsingsbehoefte en huidige exploitatie een rol,

aandrijving is mogelijk, maar dan moet elke overvaart worden bijgeladen.

maar ook de verschillende beschikbare duurzame aandrijftechnieken en
Aanvullende subsidies kunnen mogelijk helpen dit exploitatietekort te

financieringsmogelijkheden.

vullen. Er zijn subsidies beschikbaar voor het stimuleren van innovatie en
Het veer heeft een belangrijke positie in het regionale verkeersnetwerk.

het verminderen van CO2 emissie. Het meest interessant is het EFRO

Jaarlijks maken ongeveer 350.000 reizigers gebruik van het veer. Het veer

programma dat door de provincie wordt uitgevoerd. Interreg en LIFE

wordt door omliggende gebieden, gemeenten en natuurgebied de

programma bieden ook aanknopingspunten, maar daarvoor moet er

Biesbosch, ook als erg belangrijk gezien. Ook gebruikers geven een hoge

(internationaal) samengewerkt worden.

waardering aan het veer. Uit een vergelijking met een vergelijkbare
De exploitatie van een nieuw veer is goedkoper dan volledige herbouw

veerverbinding in Wijk bij Duurstede blijkt dat het veer relatief goedkoop

(verbreden en nieuwe motoren) bestaande veer. Een op CNG

geëxploiteerd wordt en dat vooral meer gebruikers tot een positiever

aangedreven veer levert waarschijnlijk de goedkoopste exploitatie op. Dat

exploitatieresultaat zou kunnen leiden.

komt voornamelijk doordat aardgas veel besparing oplevert op de
In hoofdstuk 2 zijn verschillende duurzame aandrijftechnieken

brandstofkosten.

onderzocht. Conventionele technieken als schone diesel motoren en
diesel elektrische aandrijving zijn beschikbaar, maar deze motoren
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Bijlagen
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Bijlage 1.

Technieken

Type

Voordeel

Nadeel

Meest relevante
voorbeeld

Specs

Retrofit Diesel

Her-motorisering
mogelijk
Kosten laag
Conventionele
techniek

Veel voorbeelden.
Motoren worden elke
10 tot 15 jaar
vervangen.

Diesel Elektrisch

Conventionele
techniek
Relatief schoon door
optimaal gebruik
vermogen
Geen range
problemen
30% brandstof
besparing?
Conventionele
techniek
Minder problemen
met bereik
Lagere lokale emissies
Retrofit mogelijk
Gasaansluiting
aanwezig

Uitstoot CO2 blijft
hoog
Vermogensprofiel
leidt mogelijk tot
slecht prestaties en
meer uitstoot26
Uitstoot blijft
Maatwerk nodig

Brakel II
22*12 meter
4*120 kW motor
3*210 kW gen
Serieel
122 ton27
3,2 miljoen28

Niet volledig emissie
vrij
CNG vulpunt nodig
(kosten ongeveer €
100.000,- 29
Vergunning nodig
vulpunt
Minder compact dan
LNG
Retrofit levert geen
garantie op afname
uitstoot30

Texel (CNG elektrisch)31 Er zijn twee typen
Beproefd
Canal Company (CNG gasmotoren:
rondvaart)
1. dual fuel(diesel en
gas, bijv. Wärtsilä, MAN,
Caterpillar) en lean-burn
2. gasmotoren (bijv.
Iveco, Mitsubishi)

CNG

Meerkosten diesel

Break-even diesel

CCR2 (vergelijkbaar Euro Conventioneel
II)
Euro IV/V

geen

-

Siemens aandrijflijn
Conventioneel
Scheepswerf Grave BV
Hybride Serieel
Hybride Parallel

200.000

4 jaar

Motor 150.000
Infra 150.000

1-2 jaar

26

Aanbesteding

Bouwsteen voor de Factsheet Elektrische Rondvaart (TNO, 2013)
http://www.veerdienstgorinchem.nl/documents/veerdiensten-en-watertaxi/veervloot/brakel-ii.xml?lang=nl
28
http://gemeenteraadzaltbommel.nl/Downloader/DownloadFile.aspx?fileId=f1077474-fabd-4f41-ad6d-d847d7c59e7e&fileType=Content
29
http://www.lng24.com/nl/varen-op-lng/lng-bunkeren/
30
http://www.marad.dot.gov/documents/NMREC_E_and_E_Workshop_-_fox.pdf
31
http://www.c-job.eu/nl-NL/51/texelstroom-2.html
27

52

LNG

Lagere emissies
Compacter dan CNG
20% CO2 reductie32
Retrofit mogelijk
Beproefd concept
scheepvaart

Diesel Vliegwiel
Hybride

Vliegwiel gaat lang
mee
Low tech oplossing
CCN zoekt
praktijkproef36
Kansen voor
innovatie subsidie
Geen range probleem
Snel tanken mogelijk

Waterstof

Full battery

Lage energiekosten
Geen
afstemmingsproblem
en tussen generator
en elektromotor

Levering LNG
mogelijk maar
vergunning nodig.
PrimaGAZ
LNG24
Retrofit levert geen
garantie op afname
uitstoot33
Duurder dan gasolie
Onconventionele
techniek

Ostfriesland34
Greenrhine35

Er zijn twee typen
Conventioneel
gasmotoren:
1. dual fuel(diesel en
gas, bijv. Wärtsilä, MAN,
Caterpillar) en lean-burn
2. gasmotoren (bijv.
Iveco, Mitsubishi)

150.000

geen

Alleen toegepast in
bussen(D) en trams
(RET)
Kranen(Haven
Amsterdam)

Vliegwiel vermogen:
100 kW, 1,5 kWh ca 1
min 100 kW leveren37

Semi conventioneel

100.000

onzeker

Vermogensvraag veer
te hoog38
H2 levering nodig
Hoge aanschafprijs
waterstofcel
(€ 1000.000,-)
Lagere efficiëntie
W2W
Vergunning tanken
nodig?
Beperkt bereik
Dure accu’s

Waterstofboot rederij
Lovers39:
22*4.25 meter
holle buis 75 kW
fuel cell: 2x 80 kW
batterij: 69 kWh
30 kg H2
€ 3 mln

Alternatief

500.000 -1000.000

geen

Alternatief

150.000 - 250.000

8 jaar

Rondvaartboten
Amsterdam
Aqualiner BB-green40
20 meter
80 passagiers
30 fietsen

400 kW aandrijving

32

Platform Duurzame Mobiliteit Bevindingen van studiereis 15-17 juni 2009
http://www.marad.dot.gov/documents/NMREC_E_and_E_Workshop_-_fox.pdf
34
http://www.veerbootinfo.nl/2013/09/veerboot-ag-ems-gaat-op-lng-varen/
35
http://www.petersshipyards.com/sites/default/files/pdf/Ship_spec_LNG_Greenstreamtanker.pdf
36
Telefoongesprek Wilbert Lommen CCM www.ccm.nl
37
Telefoongesprek Wilbert Lommen CCM www.ccm.nl
38
Telefoongesprek Adwin Martens Waterstofnet
39
http://www.elektrischvaren.info/?nr=128
40
http://www.maritimejournal.com/news101/industry-news/tender-competition-launched-for-bb-green-project
33
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Snelladen elektrisch

Problemen met
bereik opgelost

Snelladen Vliegwiel

Low tech oplossing

Laad Infrastructuur
nodig
Koppeling laadstation
nodig
(veerstoep, inductief,
via stekker?)
Geen back-up
wanneer de overkant
niet gehaald wordt.

Ar Vag Treden(F)41
22*7 meter
100 pk
8 supercaps
Plug-in systeem

Elektormotor 400 kW Alternatief
Accu 500 kWh loodzuur
Snellader 2 X 60 kW

Veer: 200.000
Infra: 200.000

10-15 jaar

Geen

Vliegwiel vermogen:
100 kW, 1,5 kWh
ca 1 min 100 kW
leveren42

onbekend

onbekend

41

Alternatief

http://cleantechconcepts.com/?p=269
http://www.usinenouvelle.com/article/l-ar-vag-tredan-premier-bateau-electrique-a-condensateurs-super-capacites.N205379
42
Telefoongesprek Wilbert Lommen CCM www.ccm.nl
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Bijlage 2.

Gesproken contacten

organisatie
Gemeente Dordrecht
Gemeente Werkendam
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Provincie Brabant
Provincie Brabant
Provincie Brabant
Provincie Brabant
Nationaal Park Biesbosch
Ottevanger bv
Verkeersonderneming Rotterdam
CCM
Waterstofnet
Ballast Nedam
Ballast Nedam
Stedin
Enexis
EICB
Sandfirden Scheepsmotoren
Volvo Penta

afdeling

ov
ov
ov
ov
weg
innovatie/EV
Biesbosch

Naam
Juul
Arne
Marcus
Rob
Jasper
Ralph

Maarten
Alfred
Dick
Boy
veren
Michiel
vliegwiel
Wilbert
Adwin
LNG24
Wouter
methane fuels
Joost
Verkoopadviseur midoffice Grootverbruik Maya
Asset Management
Robin
Adviseur innovatie binnenvaart
Khalid
Accountmanager Maritiem
Roland
Mulder Motoren
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Email
Buitink
Schouten
Hukema
Bakker
Mekkes
Seesing

jk.buitink@dordrecht.nl
arne.schouten@werkendam.nl
m.hukema@pzh.nl
r.bakker@pzh.nl
j.mekkes@pzh.nl
r.seesing@brabant.nl

Post
van Mameren
Verheijen
Ottevanger
Couperus
Lommen
Martens
Keuning
Jansen
Jhinna
van Wijngaarden
Tashi
Louwsma

m.post@brabant.nl
bvmameren@brabant.nl
dch.verheijen@dordrecht.nl
ottevanger.ovs@planet.nl
m.couperus@rotterdam.nl
wilbert.lommen@ccm.nl
adwin.martens@waterstofnet.eu
w.keuning@ballast-nedam.nl
joost.jansen@ballast-nedam.com
maya.jhinna@stedin.net
robin.van.wijngaarden@enexis.nl
k.tachi@binnenvaart.nl
lex.vanderloo@sandfirden.nl

Bijlage 3.

Subsidieverkenning

Subs idie re ge ling
EFRO Kansen voor West II

The m a
Program m age bie d
- het bevorderen van energie-ef f iciëntie West-Nederland, dus Werkendam valt
en gebruik van hernieuw bare energie in buiten programmagebied
publieke inf rastructuur
- ondersteunen van projecten voor de
uitrol van het gebruik van biomassa als
hernieuw bare energiebron

Budge t
€ 190 miljoen

Sam e nw e rk ing
Niet verplicht

Type proje cte n
Investerings- en
onderzoeksprojecten

Kans rijk ?
Matig, w ant voornamelijk gericht op de
Topsectoren

EFRO OP Zuid-Nederland

innovatie gekoppeld aan slimme uitrol
van koolstof arme technologieën en
instrumenten gericht op de gebouw de
omgeving
Steun voor de overgang naar een
koolstof arme economie

Noord-Brabant, dus Dordrecht valt
buiten programmagebied

€ 114 miljoen

Niet verplicht

Investerings- en
onderzoeksprojecten

Matig, w ant vooral gericht op
gebouw de omgeving

Zuidelijk Nederland en Vlaanderen,
Dordrecht valt buiten programmagebied

NNB

Samenw erking met Vlaamse partner

Investerings- en
onderzoeksprojecten

€ 220 miljoen

Grensoverschrijdende samenw erking
in het programmagebied is verplicht

Investerings- en
onderzoeksprojecten

Klein, w ant complementaire
grensoverschrijdende meerw aarde
moet w orden gerealiseerd
Klein, w ant complementaire
grensoverschrijdende meerw aarde
moet w orden gerealiseerd

€ 150 miljoen

Internationale samenw erking verplicht

Investeringsprojecten

Ja, als er een internationaal project
opgezet zal gaan w orden

€ 335 miljoen

Internationale samenw erking verplicht

Investeringsprojecten

Ja, als er een internationaal project
opgezet zal gaan w orden

€ 500 miljoen

Internationale samenw erking verplicht

Kennisuitw isselingsprojecten

Nee, is meer gericht op
kennisuitw isseling

€ 3.100 miljoen

Bij voorkeur meerdere projectpartners

Investerings- en
onderzoeksprojecten

Matig, bijvoorkeur grote/internationale
projecten w aarin meerdere partijen
samenw erken

€ 32 miljoen

Nee

Investeringsprojecten

Nee, w ant veerponten vallen buiten de
scope van de regeling

-

Nee

Investeringsprojecten

Nee, w ant veerponten vallen niet
binnen de scope van de regeling

Niet verplicht

Investeringsprojecten

Ja, de ontw ikkeling vaneen duurzame
veerverbinding sluit goed aan bij de
doelstellingen

Zuid-Holland

€ 2.900.000 (voor
veer en
veerinf rastructuur
projecten)
-

-

Investerings- en
onderzoeksprojecten

Matig, is geen subsidieregeling, maar
provincie is w el betrokken bij projecten

Noord-Brabant

€12 miljoen

Nee

Onderzoeksprojecf ten

Nee, regeling is voor jonge
ondernemingen met innovaties op het
gebied van nieuw e energietechnologie

Noord-Brabant

€60 miljoen

Nee

Investerings- en
onderzoeksprojecten

Nee, w ant richt zich op grootschalige
uitrol

Interreg VA Vlaanderen - Nederland

Interreg VA 2 Zeeën

Delen van Frankrijk, België, Engeland en
Nederland. Zuidoost Zuid-Holland en
West-Noord-Brabant vallen in het
gebied
Interreg VB Noordzeegebied
het stimuleren van groene transport
Delen van de landen rondom de
oplossingen voor o.a. regionaal
Noordzee w aaronder West-Nederland.
personen transport met als resultaat de Noord-Brabant valt buiten
reductie van CO2 uitstoot
programmagebied
Interreg VB NWE
Demonstratie van koolstof arme
Delen van Frankrijk, Duitsland,
oplossingen voor vervoer, zoals
Zw iterland, Luxemburg, België,
nieuw e aandrijvingsystemen en
Engeland en Nederland, w aaronder
elektrisch vervoer
Zuid-Holland en Brabant
Interreg Europe
vermindering van de uitstoot van
Heel Europa
broeikasgassen door het uitw isselen
van kennis tussen regio’s
LIFE
- Het verminderen van de uitstoot van
Heel Europa
broeikasgassen en het verbeteren van
luchtkw aliteit
- Projecten die duurzame mobiliteit
(zoals elektrisch vervoer) bevorderen
Subsidieregeling emissieverminderende - het tref f en van emissieverminderende Zuid-Holland
voorzieningen voor voertuigen
voorzieningen in voertuigen met een
dieselmotor
'- aanschaf van ongebruikte voertuigen
met een emissieverminderende
voorziening
Subsidieregeling actieprogramma
projecten die bijdragen aan een
Zuid-Holland
luchtkw aliteit Zuid-Holland
verbetering van de luchtkw aliteit in de
provincie
brede doeluitkering verkeer en vervoer - renovatie van een veerpont
Zuid-Holland
2013
- nieuw bouw van een veerpont

Programma Biobased Economy

Cleantechf onds Brabant

Energief onds Brabant

ontw ikkeling van duurzame
mobiliteitsconcepten

- gebruik van biomassa (reststof f en)
als groene grondstof voor non-f ood
toepassingen (bv biobrandstof f en als
bio-LNG)
- innovaties op het gebied van nieuw e
energietechnologie
- gericht op combinatie van drie
kansrijke energieclusters: zonneenergie, elektrisch rijden en intelligente
netw erken
grootschalige uitrol van bew ezen en
beproef de technieken van
energieprojecten
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Bijlage 4.

Gebruikers enquête

Gebruiksenquête Veerdienst De Biesbosch
De gemeente Dordrecht voert onderzoek uit naar het gebruik van de veerdienst de Biesbosch (veerverbinding Kop van ‘t Land).
Door het invullen van de enquête draagt u bij aan meer inzicht in wie het veer gebruikt en de wensen van gebruikers. Met deze
informatie kan de dienstregeling in de toekomst verder worden verbeterd.
Invullen van de enquête duurt ongeveer 3 minuten. Alvast bedankt!
1. Op welk adres bent u vertrokken?
Plaats en/of Postcode ………………………………………..
2. Wat is uw eerste bestemming?
Plaats en/of Postcode ………………………………………..
3. Wat is uw reisdoel?
□ werk
□ winkelen
□ recreatief
□ school/studie
□ anders namelijk ………………
4. Betreft het een enkele reis of een retour (op dezelfde dag heen en terug)?
□ enkele reis
□ retour
5. Met welk vervoermiddel bent u naar de veerpont gekomen?
□ te voet
□ met de fiets: □ elektrisch
□ met de bromfiets/scooter
□ met de auto
□ met de motor
□ met het openbaar vervoer
□ anders, namelijk: . . . . . . . . . . . . . . .
6. Maakt u als alternatief voor de veerverbinding wel eens gebruik van een andere route?
□ nee (ga door naar vraag 8)
BEIDE ANTWOORDEN MOGELIJK
□ ja, ik maak gebruik van de route A15-N3 (auto)
□ ja, ik maak gebruik van het openbaar vervoer( bus/ trein)
7. Welke route heeft uw voorkeur?
□ Ik gebruik de routes even vaak
□ Ik gebruik bij voorkeur de veerpont
□ Ik gebruik vaker de route A15-N3
□ Ik gebruik vaker het openbaar vervoer( bus / trein)
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8. Wat is de belangrijkste reden om te kiezen voor de veerverbinding?
□ de veerverbinding is goedkoper
□ de veerverbinding is dichterbij
□ de veerverbinding is sneller
□ met de veerverbinding vermijd ik de file
□ het veer is onderdeel van toeristische fiets- of wandelroute
□ anders, namelijk…..
9. Welke voorkeuren heeft u voor een overtocht met deze veerboot?
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK
Dag:
□ ochtend

□ middag

□ avond

□ geen voorkeur

□ zondag

□ geen voorkeur

Week:
□ doordeweeks □ zaterdag

10. Hoe vaak maakt u gebruik van deze veerverbinding?
□ vrijwel nooit □ 1 keer per maand
□ 1 keer per week

□ dagelijks

11. Wat vindt u van de kwaliteit van de veerverbinding?
□ matig
□ voldoende
□ goed
12. Wat vindt u van de prijs van de veerverbinding?
□ duur
□ normaal
□ goedkoop
13. Moet u wel eens een ronde wachten omdat het veer vol is?
□ nooit
□ bijna nooit (1 op de 20 keer)
□ regelmatig (1 op de 10 keer)

□ vaak (1 op de 5 keer)

14. Wat kan er verbeteren aan de veerverbinding?
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK
□ betere bereikbaarheid van de veerpont
□ betere vaartijden, te weten . . . . .
□ capaciteit (overvaart garantie)
□ prijs van de overvaart
□ service (koffie/ wifi / ov chipkaart)
□ anders, namelijk . . . . . .
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Voor aanvullende suggesties kunt u contact opnemen met: Matthijs Kok - kok@appm.nl - www.appm.nl
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Bijlage 5.

Emissienormen voor binnenvaart scheepsmotoren

Stage III A Emission Standards for Inland Waterway Vessels
Category

Displacement (D)

Date

dm3 per cylinder

2007

CO

HC+NOx

PM

5.0

7.5

0.40

g/kWh

V1:1

D ≤ 0.9, P > 37 kW

V1:2

0.9 < D ≤ 1.2

5.0

7.2

0.30

V1:3

1.2 < D ≤ 2.5

5.0

7.2

0.20

V1:4

2.5 < D ≤ 5

5.0

7.2

0.20

V2:1

5 < D ≤ 15

5.0

7.8

0.27

V2:2

15 < D ≤ 20, P ≤ 3300 kW

5.0

8.7

0.50

V2:3

15 < D ≤ 20, P > 3300 kW

5.0

9.8

0.50

V2:4

20 < D ≤ 25

5.0

9.8

0.50

V2:5

25 < D ≤ 30

5.0

11.0

0.50

2009
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Tier 3 Standards for Marine Diesel Category 1 Commercial Standard Power Density (≤ 35 kW/dm3) Engines
Power (P)

Displacement (D)

NOx+HC†

PM

kW

dm3 per cylinder

g/kWh

g/kWh

P < 19

D < 0.9

7.5

0.40

2009

19 ≤ P < 75

D < 0.9a

7.5

0.30

2009

b

75 ≤ P < 3700

Date

b

4.7

0.30

2014

D < 0.9

5.4

0.14

2012

0.9 ≤ D < 1.2

5.4

0.12

2013

1.2 ≤ D < 2.5

5.6

0.11c

2014

2.5 ≤ D < 3.5

5.6

c

0.11

2013

3.5 ≤ D < 7

5.8

0.11c

2012
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VERSLAG MARKTCONSULTATIE
VEER DORDRECHT - WERKENDAM

Contactpersoon
Matthijs Kok
T 06 - 52316021
E kok@appm.nl

Van

Matthijs Kok

Aan

Juul Buiting

Datum

13 oktober 20145 februari 2017

Betreft

Marktbenaderingsstrategie Veer Dordrecht - Werkendam

Bijlage(n)

-

Op 13 oktober 2014 heeft een consultatieronde plaatsgevonden onder vier exploitanten van veerdiensten
ten behoeve van de aanbesteding van de concessie van de exploitatie van de veerdienst tussen
Werkendam en Dordrecht. De huidige concessie van dit veer loopt in 2016 af en de gemeente bereidt
zich voor op de nieuwe aanbesteding van de exploitatie van het veer. De gemeente is op zoek naar een
exploitant die een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening kan leveren, tegen een goede prijs.
Daarnaast heeft de gemeente de ambitie de duurzaamste veerverbinding van Nederland te realiseren.
Daarvoor is mogelijk de bouw van een nieuw veer noodzakelijk.
Onderwerpen van het gesprek betroffen:
- Technieken verduurzaming van het veer,
- Risico’s bij aanbesteding en ontwikkeling van het duurzame veer.
- Kosten van veer en exploitatie
- Aanpak van de aanbesteding
Hieronder vindt u per onderwerp een weergave van de consultatie. De uitkomsten van het gespreken zijn
samengevoegd tot één verslag waarbij uitkomsten zijn geanonimiseerd.
Technieken voor verduurzaming van het veer
Onze ambitie is het duurzaamste veer van Nederland. Heeft u daar ideeën over?
Exploitanten noemen verschillende technieken die geschikt zijn om het veer duurzamer te laten varen.
Genoemd zijn onder andere:
•
Volledig elektrisch: Heeft als voordeel dat vermogen optimaal wordt ingezet. Over de hele vaart
loopt een diesel gemiddeld maar op 20% van het vermogen. Dat is slecht voor de prestaties van
de motor. Een elektromotor kent dat nadeel niet. Tussenladen is wel noodzakelijk om volledig
elektrisch financieel haalbaar te maken. Noorse voorbeeld van Fjellstrand wordt enkele malen
aangehaald als voorbeeld van wat er mogelijk is met volledig elektrische veren. Genoemd is ook
een oplossing voor automatisch plug-in laden.
•
Diesel hybride systemen: Gelijk aan elektrisch alleen zijn de batterijen vervangen door in serie
geschakelde aggregaten die bij meer of minder vermogen aan of af schakelen. Eén exploitant
heeft daarmee, na de nodige kinderziektes, goede ervaringen. Andere exploitanten geven aan
dat het snel aan en uit schakelen van de aggregaten juist meer brandstof kost dan het oplevert
bij toepassing in een veer. Veel is afhankelijk van de juiste aansturing. Voordeel van deze
hybride techniek is dat aggregaten later relatief eenvoudig vervangen kunnen worden door
batterijen, een waterstofcel of bijvoorbeeld een vliegwiel waardoor een Zero Emissie veer altijd
nog mogelijk is.
•
Aardgas: Verschillende werven en exploitanten hebben ervaring met aardgas aandrijving. Vooral
de levering wordt hierbij als belangrijk knelpunt genoemd, zowel qua veiligheid als
leveringsnetwerk. CNG wordt via een vulpunt wordt daarom als kansrijker beschouwd. Wanneer
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er sprake is van CNG buffering aan de kant zijn daarvoor wel vergunningen nodig. Ook de ILT
(scheepvaartinspectie) stelt hieraan specifieke eisen. Roken wordt ook als risico benoemd.
Verder lijkt CNG nu goedkoop maar of toepassing daarvan accijns vrij blijft, is een vraag. Daarin
zit een risico gedurende de looptijd van het contract.
•
Schone diesel met nabehandeling: Door verschillende exploitanten wordt aangegeven dat met
conventionele dieselmotoren met nabehandeling systemen grote milieuwinsten te behalen zijn.
TNO heeft onderzocht dat nabehandelingssystemen op korter termijn het meest realistische
verschoningsscenario biedt. Reductie betreft met name fijnstof en stikstof. Verdere CO2 reductie
kan worden behaald met biobrandstoffen of GTL (Gas To Liquid).
Naast aandrijving zijn ook materiaalgebruik (licht, duurzaam) en duurzame herkomst van de energiebron
genoemd als belangrijke factoren voor duurzaamheid.
Heeft u ervaring met schone aandrijvingstechnieken?
De gesproken exploitanten hebben allen in meer of minder mate ervaring met schone aandrijftechnieken.
Aangegeven wordt dat de mogelijkheden voor verduurzaming van het veer sterk samenhangen met de
benodigde capaciteiten van/eisen aan het veer. Er moet duidelijkheid zijn over veel zaken als:
- Vervoersvraag
- Type voertuigen (as-last);
- Dienstregeling;
- Vaarfrequenties;
- Huidige diesel verbruik
Verzoek is de bovenstaande gegevens beschikbaar te stellen bij de aanbestedingsstukken.
Heeft u vaste samenwerkingspartners op dit gebied?
De exploitanten hebben vaste werven voor onderhoud van het veer. In het geval van een nieuwbouw
wordt een aanbesteding/uitvraag uitgezet bij verschillende werven. Wanneer veel overheidsfinanciering
mee gaat in de bouw van het veer is een Europese aanbesteding nodig. Eén exploitanten geeft aan liever
met Nederlandse partners te werken, ook al is productie in het buitenland goedkoper. Andere
exploitanten hebben ook ervaring met de bouw van veren in bijvoorbeeld Finland en Azie.
Is de maritieme motor NRMM fase IV of EURO IV vrachtwagens een te stellen minimumeis voor
duurzaamheid?
Dat is geen probleem. Deze motoren zijn met certificaat reeds verkrijgbaar. Wel wordt aangegeven dat
slechts er momenteel slechts één gasmotor beschikbaar is voor de maritieme markt. Wanneer motoren
als aggregaat worden ingezet zijn de motoren voor non-road mobile machines (NRMM) van kracht. Dan
zijn veel schonere motoren beschikbaar.
We denken aan een klasse indeling voor duurzaamheid waarbij bijvoorbeeld 80% reductie tov een diesel
referentie (EURO IV) uitgangspunt is. Is deze systematiek werkbaar? Ook zonder bestaande marine
typegoedkeuring EURO IV?
Het is aan te raden zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande typegoedkeuringen voor motoren.
Aangegeven wordt echter dat de fabrieksopgaven voor uitstoot in de praktijk vaak te kort schieten. De
normen worden gegeven in uitstoot per vermogen (g/kW). Er zijn echter meer factoren die het
praktijkresultaat bepalen. Zo is de rompvorm, schroefmaat, vaargedrag en passend motorvermogen ook
zeer bepalend voor de behaalde uitstoot. Aangeraden wordt een manier te vinden waarmee, naast de
fabrieksopgave voor uitstoot, ook de praktijkprestatie meewegen in de gunning. Als voorbeeld wordt
genoemd inschrijvers te vragen in een paragraaf toe te lichten hoe zij de genoemde uitstoot ook
werkelijk gaan realiseren en monitoren.
Is de Green Award binnenvaart bruikbaar?
Eén exploitant heeft aangegeven een veer te hebben gebouwd op basis van de eisen die gelden voor de
Green Award voor binnenvaartschepen. Deze eisen zijn voor het motor/aandrijvingsdeel goed toepasbaar
en bekend in de markt.
Hoe kunnen we de behaalde reducties monitoren?
Voorgesteld is de inschrijver/exploitanten daar een voorstel voor te laten doen. Vraag is wat de
consequentie zou kunnen zijn wanneer beloofde reducties niet worden behaald. Een aanbesteding wordt
ten slotte niet snel teruggedraaid. Gedacht kan worden aan korting op de exploitatiesubsidie.
Is een zero emissie veer mogelijk middels retrofit op bestaande veer?
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Alle exploitanten geven aan dat retrofit zero emissie eigenlijk niet mogelijk is. Waarschijnlijk valt dat
duurder uit dan nieuwbouw. Exploitanten geven aan dat het huidige veer op het eerste gezicht sowieso
niet meer geschikt is omdat het qua maatvoering niet voldoet aan de huidige standaard. Kosten voor een
casco verbouw liggen tussen 2 en 2,5 mln tot huidige standaard. Dan is er nog geen zero emissie veer.
Wat daarin ook meespeelt, is dat bij een ‘marjor conversion’ een complete herkeuring noodzakelijk is
waarbij het schip moet gaan voldoen aan de huidige normen voor veiligheid. Dan moeten bijvoorbeeld
compartimenten gemaakt worden tegen lekken bij een aanvaring. Dat is wel haast onmogelijk op het
bestaande casco. Gebruik huidige veer wordt afgeraden.
Risico’s bij aanbesteding en ontwikkeling van het duurzame veer.
Welke risico’s ziet u voor de aanbesteding en bouw van een duurzaam veer?
•
Systeemintegratie van de losse onderdelen wordt als risico genoemd. Bij welke partij/leverancier
ligt de verantwoordelijkheid als losse onderdelen niet naar behoren samenwerken?
•
ILT/scheepvaartinspectie wordt ook als belangrijk risico in het traject benoemd. Wat als de
inspectie een nieuw veer niet goedkeurt. De inspectie loopt qua regelgeving achter op de praktijk
en heeft onvoldoende capaciteit beschikbaar om maatwerk te leveren bij de keuringen.
•
Bouwtijd in relatie tot de afloop van de huidige concessie in het najaar 2015. Hoe innovatiever
het veer, hoe langer de bouwtijd. Bouwtijd van een nieuw veer duurt zeker 1,5 jaar van start
engineering tot oplevering.
•
Onzekerheid over de toekomstige vervoersvraag van het veer. Zo is de de busverbinding over
het veer deels bepalend voor de opbouw en exploitatie van het veer.
Up-time garantie zal onderdeel zijn van de gunning. Hoe ziet u dat in relatie tot een innovatief veer?
Alle exploitanten geven aan dat aanvullende eisen aan de uitstoot innovatieve toepassing van technieken
vraagt en dat daarmee ook risico’s voor uitval groter worden.
Zijn er risico’s denkbaar die de opdrachtgever kan overnemen waardoor een innovatief duurzaam veer
haalbaarder wordt?
Risico’s overnemen is eigenlijk niet mogelijk. Misschien dat coulance mogelijk is voor de gevraagde uptime garanties, maar uitval is ook voor de gebruikers onwenselijk. Een reserveveer is ook benoemd als
oplossing, maar werkt kostenverhogend. Voor de risico’s op de bouwtijd zou wel een regeling moeten
komen. Toepassing van innovatieve techniek vraagt extra tijd in enginering in de bouw. Die tijd zou
gegeven moeten worden door het bestaande veer langer in de vaart te houden. Daarvoor zijn afspraken
nodig over de overdracht van het veer. Onduidelijk is op dit moment of het veer bij afloop van de
concessie terug komt bij de gemeente of mogelijk in eigendom blijft bij de huidige exploitant.
Zijn er andere zaken in de randvoorwaardelijke sfeer die daarbij kunnen helpen? Contractduur?
Exploitanten geven aan dat zeker 10-15 jaar contractduur nodig is op de investering in de bouw van een
nieuw veer terug te verdienen. Minder dan 10 jaar is eigenlijk te kort. Tussentijds kunnen
evaluatiemomenten worden ingebouwd.
Kosten van veer en exploitatie
Hoe hoog schat u de kosten van een zero emissie veer/zo duurzaam mogelijk veer?
Kosten van nieuwbouw van een regulier veer worden geschat tussen € 2 mln tot maximaal € 4 mln.
Meerkosten voor een duurzame techniek zijn erg afhankelijk van de gekozen techniek en daardoor
moeilijk in te schatten. Meerkosten diesel-elektrisch worden geraamd op 2 ton, waterstof kan een
veelvoud bedragen.
Kosten casco verbouw huidige veer (verbreden, opnieuw opbouwen) worden geschat op € 2 tot € 2,5
mln.
Hoe realistisch is het omlaag brengen van de exploitatiekosten van een duurzaam veer?
Exploitanten geven aan dat de mogelijkheden voor het omlaag brengen van de exploitatiekosten beperkt
zijn. Brandstofkosten bedragen ongeveer 10-15% van de exploitatiekosten. Een besparing 20.000 tot
50.000 euro is maximaal.
Ook is gesproken over beperking van de personele kosten. Inzet van 2 personeelsleden is noodzakelijk.
Een kabelveer kan eventueel gevaren worden met 1 bemanningslid, maar een kabelveer is hier in
verband met de brede oversteek niet te realiseren.
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Tot slot is genoemd dat de exploitatie van veren onder druk staat. Veolia is in Zeeland om die reden
gestopt met de exploitatie. GVB en de Noordzeekanaal veren zijn ook genoemd.
Ziet u zelf ook mogelijkheden voor fondsenwerving voor ontwikkeling van een duurzaam veer?
Een aantal exploitanten heeft ervaring met fondsenwerving uit provinciale en Europese fondsen.
Exploitanten zien niet goed hoe dat onderdeel gemaakt kan worden van de gunning. Aangegeven wordt
dat werven misschien wel de aangewezen partij zijn die de fondsen kan werven in het kader van R&D en
innovatie. Voorkeur gaat er naar uit dat de financiering vooraf geregeld is. Wel wordt gewaarschuwd
voor het vertragende effect dat een Europese programma kan hebben op de ontwikkeling. Veel hangt af
van het ambitieniveau.
Aanpak van de aanbesteding
Welke samenwerking/partners zal u betrekken?
Exploitanten werken deels met een vaste werf voor beheer en onderhoud van de veren. Bij nieuwbouw
wordt de opdracht meestal op de markt gezet of vragen exploitanten één of meerdere werven op in te
schrijven. Sommige exploitanten geven aan het veer bij voorkeur bij een Nederlandse werf te bouwen.
Ook wordt aangegeven dat het aantal werven in Nederland wat een duurzaam veer kan bouwen beperkt
is en geeft aan samen te werken met een vaste werf die ze vertrouwen.
Heeft u behoefte aan een marktdialoog of meer klassieke aanbesteding vorm?
Hangt af van de complexiteit. Geen expliciete voorkeur is aangegeven. Exploitanten geven wel aan zo
veel mogelijk zelf integraal verantwoordelijk te willen zijn voor bouw van het veer, exploitatie en beheer
en onderhoud.
Zou u meedoen aan de aanbesteding in de vorm die we geschetst hebben?
Alle exploitanten geven aan geïnteresseerd te zijn in deelname. Een en ander ligt wel aan de uiteindelijke
voorwaarden. Langere looptijd is genoemd als belangrijke voorwaarde.
Het gemeentelijk veerbedrijf voert op contractbasis in opdracht van de gemeente Zaltbommel een
veerdienst uit. Daarnaast voert het veerbedrijf voor de veerverbindingen Hardinxveld/Werkendam als
Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB) voor de oevergemeentes uit. De voorkeur van hen gaat uit
naar een contractvorm zoals afgesloten met Zaltbommel. Het gemeentelijke veerbedrijf geeft aan niet
deel te kunnen schrijven op een open aanbesteding.
Overig
Naast duurzaamheid en aanbestedingsaspecten hebben de exploitanten nog een aantal onderwerpen die
zij mee willen geven richting de aanbesteding:
•
Een aantal exploitanten geeft aan dat het veer sterker aangesloten kan worden op de regionale
netwerken. Denk daarbij aan de recreatieve netwerken, OV of integratie met regionale
veerdiensten.
•
Positionering als alternatief voor de auto of integratie met toeristische trekpleisters zoals musea
en het nationaal park.
Vervolg
•
De uitkomsten van de consultatie worden verwerkt tot een verslag. Dat verslag wordt gedeeld
met de verschillende deelnemers (geanonimiseerd) en bij de stukken van de aanbesteding
toegevoegd.
•
Inzichten worden verwerkt tot een aanbestedingsstrategie waarover eind van het jaar een
bestuurlijk besluit genomen wordt.
• Wanneer alles volgens planning verloopt volgt het tweede kwartaal van 2015 de aanbesteding
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