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NIEUWE 
BESTUURSLEDEN

• Vier bestuursleden gaan stoppen
• Twee nieuwe bestuursleden 

hebben zich aangemeld
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TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN

• Om het bestuur op sterkte te houden 
• Twee in plaats van vier
• We zijn nog op zoek naar nieuwe 

bestuursleden
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• Nederland haalt haar 

klimaatdoelen voor 2030 niet

• Het gedogen van 

stikstofuitstoot is door de 

rechter van tafel geveegd

• Welke gevolgen heeft dit 

voor Nederland 

• En welke gevolgen heeft dit 

voor onze branche?

PIJNLIJK



GEVOLGEN NEDERLAND

Stikstof
• Projecten waaraan al was 

begonnen mogen worden 
afgemaakt

• Voor nieuwe projecten moet een 
berekening worden gemaakt

• Berekeningen zijn complex
• Uitstoot laat weinig marge voor 

stikstof over
• Bouwplannen komen stil te liggen

- infra
- woningbouw
- ………



GEVOLGEN VOOR NEDERLAND

klimaat
• Terugdringen CO2 uitstoot moet 

nog sneller
• Afbouw gebruik fossiele 

brandstof moet sneller
• Forse opschaling van windmolen 

projecten
• Naar voren halen van introductie 

Zero Emissie auto’s naar 2030
• Beperken CO2 intensieve zaken 

en industrieën. 



MOOI EN WAT VOOR ONZE 

BRANCHE?

Een dieselmotor stoot stikstof en CO2 
uit
• Dus liggen we onder een 

vergrootglas
• Stage V zorg voor vermindering 

stikstof uitstoot
• Maar hoe zit dat dan met CO2?
• HVO is niet ongelimiteerd 

beschikbaar
• Alles ombouwen of vernieuwen 

naar Stage V is te kostbaar.



WELKE OPLOSSING KUNNEN WE 

NU BIEDEN

• Niet veel oplossingen
• Ondertussen gaat de ontwikkeling 

van brandstofcellen door
• Er zijn nu direct methanol 

brandstofcellen van 1 MW
• Daarmee is het brandstof 

opslagprobleem ook meteen 
opgelost

• Dus wie heeft er over 3-6 jaar nog 
een nieuwe verbrandingsmotor 
nodig?



AARZELENDE BRANCHE

• Het had fijn geweest een oplossing 
te kunnen bieden

• Voor nieuwbouw is die er maar ten 
dele
- Waterstof verbrandingsmotor

met beperkt vermogen
• En wat verder? 
• Zorg voor een ontwikkeling van de 

bestaande verbrandingsmotor 
zodat

- 95% NOX gereduceerd wordt*
- 90% CO2 gereduceerd wordt*

Tegen max 25% van nieuwbouwkosten

*TNO onderzoek



MARITIEM MASTERPLAN

• Groeifonds voor 2024
• 220 miljoen beschikbaar
• Ontwikkeling eindproduct
• 4 stromen

- waterstof
- methanol
- LNG met carbon capture
- digitalisering

• Koplopergroep geformeerd
• Intersectorale projecten welkom
• Nog ruimte voor tweede fase
• Letter of intent



PROJECTEN BINNEN STRATEGIE 

BOVAG

✓ Verplichtstellen reman onderdelen 
aan te bieden bij reparatie

✓ Onderzoek doen naar 
emissiereductie bij ombouw 
dieselmotoren naar methanol en 
groengas

✓ Lijst maken waar welke duurzame 
brandstof het meest efficiënt is

✓ Arbeidsmarkt onderzoek 
omscholen technisch personeel



WIE WIL ZICH 
HIERVOOR 

INSCHRIJVEN?


