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Kansen voor ombouw van een 
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Ingrid Klinge, Energy Valley 



Doelstellingen van het project 
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Doel van het demonstratieproject 
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PM and NOx 



Doel van het demonstratieproject 

4 

PM and NOx 

(1) Beoordeling van doeltreffendheid en technische/economische haalbaarheid 

(2) Aanbevelingen voor financiële, juridische en economische stimuli 



Waar zijn we naar op zoek? 
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• Installation of new emission 

reduction technology 

• Emission measurements before and 

after installation of technology 

• Vessels already equiped with 

emission reduction technology 

• Emission measurements only after 

installation of technology 

15 schepen zonder emissiereducerende technieken 

15 schepen met emissiereducerende technieken 



Waar zijn we naar op zoek? 
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Financiering 
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Totale investering 

emissiereducerende techniek 

50% 

CLINSH 

50%  

scheeps 

eigenaar 



Beschikbare financiering CLINSH 
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• De scheepseigenaren zullen aangeworven 
worden als dienstverleners. 

Hoe zal de samenwerking eruitzien? 
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Informatie: 

• brandstofverbruik 

• vaarsnelheid 

• geleverd vermogen 

• reisdata 

• emissies van NOx en PM 

Service fees 

met een totaal budget van 

 

2 mio € 



Timing van de aanbesteding 

10 

28/2/2017 

Publicatie 

tender 

17-19/3/2017 12/4/2017 

31/3/2017 

Publicatie eerste 

Memorandum of 

Clarification 

18/5/2017 

Gunning 

contracten 

24/3/2017 

Eerste 

schriftelijke 

vragenronde 

Open 

Scheepvaartdagen 

5/4/2017 

Tweede 

schriftelijke 

vragenronde 

Publicatie 

tweede 

Memorandum of 

Clarification 

24/4/2017 

(12.00 uur) 

Deadline 

indiening 

kandidaturen 



2 
Hoe zullen de projecten gekozen 
worden? 
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A. Algemene vereisten 

B. Bemanning 

C. Schip 

D. Administratie 

E. Monitoring apparatuur 

F. Installatie en ingebruikname van de technieken en andere aanpassingen 

G. Discontinue meten en calibratie 

H. Inspectie en interviews 

I. Technische vereisten voor alle schepen 

J. Technische vereisten voor schepen die niet zijn uitgeurst met Nox-
reducerende technieken 

K. Technische vereisten voor schepen die al wel zijn uitgerust met emissie 
reducerende technieken 

 

 

 

Minimale vereisten/instapcriteria 
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C1: Environmental Cost Efficiency (toepasbaar op Perceel 1-5)  

Dit criterium gaat over het gewogen emissiereductie van de hoeveelheid 
verontreinigende stoffen (kg/jaar) per geïnvesteerde euro (service kosten en 
technologie). Hoe meer emissiereductie bereikt wordt, hoe meer punten u 
voor dit onderdeel krijgt. 

  

C2: Bezoek aan dichtbevolkte gebieden (toepasbaar op Perceel 1-5)  

Als het schip havens bezoekt in Antwerpen, Rotterdam, Keulen, 
Düsseldorf/Neuss en Duisburg, dan krijgt u daar punten voor. Het aantal 
punten wordt berekend aan de hand van de formule zoals in opgenomen in 
4.4.2 van het Programma van Eisen.  

 

C3: Loting (toepasbaar op Perceel 6) 

Voor de monitor schepen zal worden geloot om 15 schepen te selecteren die 
aan de minimum eisen voldoen. Loting zal plaatsvinden bij een notaris.  

Gunningscriteria 
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Hoe kan ik mij registreren? 
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www.clinsh.eu 
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Naar de tender 
website 



• Contactpersonen 

•   

Contactinformatie 
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Levinia van Arkel 

Project manager CLean INland SHipping 

Provincie Zuid-Holland  

l.van.arkel@pzh.nl 

06 46992012  

 

 

Over tenderspecifieke zaken: 

Bas Kelderman  

EICB  

b.kelderman@eicb.nl  

010 798 9830 
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