Start proef duurzame technieken binnenvaart
Het Europese demonstratieproject CLean INland SHipping (CLINSH) investeert in duurzaam vervoer
over water. In februari 2017 start een aanbesteding voor ondernemers die willen investeren in de
verduurzaming van hun schip én willen bijdragen aan de kennis over emissiereducerende
technieken voor de binnenvaart. De provincie Zuid-Holland is lead partner van CLINSH en
investeert samen met 16 partners uit België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Waarom meedoen?
Op dit moment staat de binnenvaart voor een opgave om te verduurzamen. Dat betekent dat de
sector nu moet investeren in schonere schepen. Dit kunnen investeringen zijn in geheel schonere
schepen, maar ook in schonere motoren en/of aanpassingen aan bestaande motoren of technieken.
Doel is om de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof te verlagen. De internationale eisen op het
gebied van energiebesparing en schone lucht worden immers strenger. En opdrachtgevers stellen
goede milieuprestaties meer en meer als voorwaarde bij het inkopen van diensten.
Gedeputeerde Rik Janssen: “De binnenvaartsector is een belangrijke schakel in de logistieke keten.
Om ook in de toekomst concurrerend te blijven moet de sector nu investeren in schonere schepen.
Vanuit het CLINSH project ondersteunen we hen daarbij.”
Selectie
De aanbesteding die in februari start, gaat over de selectie van schepen die willen deelnemen aan
CLINSH. Voor het project worden de volgende twee selecties gemaakt:
a) een selectie van 15 schepen die door de eigenaar worden uitgerust met emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof. Voorbeelden hiervan zijn
nabehandelingssysteem SCR-DPF, Fuel Water Emulsion, hybride installatie, Liquefied Natural
Gas of Gas to Liquid Fuel
b) een selectie van 15 andere schepen die al varen met een emissie-reducerende technologie of
alternatieve brandstof.
Op beide groepen schepen wordt apparatuur geplaatst en wordt gedurende 1 tot 2 jaar continu de
uitstoot aan boord gemeten. Dit levert waardevolle informatie op over de milieuprestaties én
operationele kosten bij toepassing van de verschillende technieken.
Vanuit het project CLINSH wordt een financiële compensatie beschikbaar gesteld voor de diensten en
de deelname aan het project. Voor de aankoop en installatie van de technologie kunnen de schippers
tot 50% van de werkelijke kosten ontvangen inclusief een onkostenvergoeding van maximaal €
10.000,- per schip. De schippers die al met een emissie-reducerende technologie of alternatieve
brandstof varen kunnen per schip max. €10.000,-- onkostenvergoeding krijgen. Daarnaast levert
deelname aan het project kennis op over de verschillende technieken en bereikte milieuvoordelen,
en een voorlopersrol binnen de sector. Wie deelneemt aan CLINSH kan dus een financiële
compensatie krijgen voor het leveren van informatie die de verduurzaming van de binnenvaart kan
versnellen.
Over CLINSH
CLINSH is een demonstratieproject dat de effectiviteit en kosten van emissiereducerende technieken
en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt. CLINSH is op 1 september 2016
officieel van start gegaan en wordt ondersteund door het Europese LIFE fonds. De totale
projectkosten zijn ruim 8,5 miljoen, waarmee 17 partners samen met het Europese Life Fonds
investeren in diverse projecten die bijdragen aan een duurzame binnenvaart.

Bent u de koploper die meedoet met CLINSH? Om op de hoogte gehouden te worden van de
aanbesteding kunt u uw naam en e-mail adres achter laten op www.clinsh.eu (klik op de button
‘tender registration’). Vragen? Mail naar tenderclinsh@pzh.nl

