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Ambitie vergroeningsfond: NRMM stage V en CO2 reductie  
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Haalbaarheid NRMM Stage V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Compliance kosten voor het ‘mariniseren’ van EURO VI vrachtwagenmotoren zijn niet meegenomen in de CAPEX.  

• Relatief hoge CAPEX vormt voor de binnenvaartondernemer de grootste bottleneck. Bij het ‘vergroenen’ worden ondernemers 
geconfronteerd met hoge investeringskosten, terwijl de techniek in sommige gevallen wel bijdraagt aan lagere operationele 
kosten (OPEX). Binnen de studie is geen rekening gehouden met subsidiemogelijkheden, subsidies kunnen de CAPEX echter 
behoorlijk omlaag brengen en bijdragen aan een positieve business case.  

• Kanttekening is dat de operationele, technische en economische haalbaarheid uiteindelijk afhangen van specifieke factoren als 
geïnstalleerd vermogen aan boord van het schip, brandstofverbruik, type schip, etc. Specifieke gevallen kunnen zich voordoen 
waarin een bepaalde technologie, in tegenstelling tot bovenstaande tabel, wel/niet haalbaar is.  

 

CAPEX OPEX

EURO VI vrachtwagenmotoren (diesel)

EURO VI vrachtwagenmotoren (LNG/CNG vonkontsteking)

SCR + DPF (Nabehandeling)

Volledig elektrisch

Waterstof / brandstofcellen

CNG/LNG gasmotoren

Methanol icm Nabehandeling

GTL icm Nabehandeling

Hybrid icm Nabehandeling

Brandstof-water emuslie icm Nabehandeling

Biobrandstoffen icm Nabehandeling

Vergroeningstechniek
Technische 

haalbaarheid

Operationele 

haalbaarheid

Economische haalbaarheid 
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Conclusie 
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Maatschappelijk 
rendement per 
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Aantl schepen

 € 111.431.808   € 1.671.477.113  
 € 363.600.000  

 €4,60  

303 

 € 16.990.999   € 254.864.980  

 € 111.812.001  

 €2,28  

303 

 € 135.276.445   € 2.029.146.682  

 € 283.364.404  

 €7,16  

1615 

Scenario vloot met hoog verbruik Scenario representatief deel van de vloot Scenario STC-studie
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Vervolg Fonds opzet  
• Proeftuin voor het fonds via: 

• CEF (EU)  

• TKI (NL)  

• ELENA (EU)  

• Interreg (EU/NL)  

• Financiering voor het fonds  
• Publieke partijen  

• Private partijen  

• Innovatieve financieringsmogelijkheden 
• Hardware leveranciers  

• Brandstoffenleveranciers  

• (Andere) financiële instelling  

 

 



Samenwerken aan vergroening van de binnenvaartvloot  

Oproep! 

Innovatieve financieringsmogelijkheden voor varen op LNG 


