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Voorwoord
Sinds 2017 ondersteunt Twynstra Gudde als initiatiefnemer de Coalitie Zero Emissie Veerponten. Een publiek-private coalitie die is gevormd om de haalbaarheid van zero emissie veerponten in Nederland te onderzoeken en de transitie naar duurzame veerdiensten te versnellen.
Duurzame veerdiensten dragen bij aan het terugdringen van luchtvervuiling en het verminderen van CO2-emissies, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving en aan het behalen
van de klimaatdoelstellingen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Daarnaast biedt
de verduurzaming een kans voor de Nederlandse maritieme industrie om zero emissie technieken voor veerponten te ontwikkelen en op grotere schaal toe te passen in de bredere maritieme sector. De coalitie bestaat uit een vertegenwoordiging van partijen die nodig zijn om
de ontwikkeling en succesvolle toepassing van zero emissie veerponten mogelijk te maken:
concessieverleners, veerpontexploitanten, scheepswerven en maritieme toeleveranciers. Deze
rapportage vormt het slotstuk van de activiteiten die in de periode januari t/m september 2019
zijn uitgevoerd.
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Deel 1: Slotmemo Zero Emissie Veerponten

1.1

Inleiding

Sinds 2017 zet de publiek-private Coalitie Zero Emissie Veerponten zich in voor het versnellen
van de transitie naar duurzame veerdiensten in Nederland. Deze rapportage vormt het slotstuk
van fase 3, nadat in 2017 een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd (fase 1) en in 2018 een
verdiepingsslag (fase 2) is gemaakt.
Aan het einde van fase 2 is door de coalitie geconstateerd dat er kansen zijn voor het in gebruik
nemen van zero emissie veerponten (in het vervolg: ZEV veren) binnen 1 tot 3 jaar. Wel zijn
daarbij een aantal barrières geïdentificeerd die de transitie naar ZEV veren kunnen vertragen
of blokkeren:
- Er worden in Nederland niet of nauwelijks ZEV veren voor de markt aangeboden.
- Nederlandse overheden en exploitanten geven zeer beperkt opdracht om ZEV veren
te laten bouwen.
- De aanschafprijs van een ZEV veer is hoger.
- Het belang van een betrouwbare veerbinding staat de aanschaf veren met innovatieve
zero emissie technieken in de weg.
- Het is onzeker of (en hoe) ZEV veren worden goedgekeurd door de certificeringsinstanties.

1.2

Voorziene activiteiten

Om bovenstaande barrières te beslechten heeft Twynstra Gudde voor 2019 de volgende activiteiten voorzien die te verdelen over vijf onderdelen:
1. Scherpstellen ontwerp en businesscase
Dit onderdeel moet bevestiging geven voor de exploitanten voor het wel/niet nemen van een
investeringsbeslissing voor ZEV veren. Onderdeel hiervan is het vaststellen van de financieringsbehoefte. Dit wordt vastgesteld op basis van een open dialoog met een scheepsbouwer.
2. Aanwenden financiering en subsidies
Naast dat de businesscase positief moet zijn, zal er ook vastgesteld moeten worden of de
veerexploitanten een nieuwe veerpont kunnen financieren. In dit onderdeel wordt daarom per
casus gekeken wat de meest optimale mix van financiering is. Hiervoor worden gesprekken
gevoerd met marktpartijen (zoals de bank of crowdfunding), subsidieverstrekkers en overheidsinstanties (voor bijvoorbeeld een fonds of overheidslening). De bevindingen uit deze gesprekken worden tijdens een financiering workshop besproken met de coalitiepartners. Mocht
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er voor één of meerdere casussen een kansrijke subsidie voorhanden zijn dan zal er ook een
projectfiche worden geschreven voor de betreffende subsidie.
3. Stroomlijnen goedkeuringsproces
Certificering is een onzekere factor bij de aanvraag en bouw van een nieuwe elektrische veerpont. Het doel van deze activiteit is daarom het verminderen van deze onzekerheid. Dit wordt
gedaan door het gesprek aan te gaan met certificeringsinstanties (zoals het IL&T). Deze gesprekken moeten leiden tot bevestiging van eisen waar de veerbedrijven rekening mee dienen
te houden. Uiteindelijk wordt er een stappenplan gepresenteerd, waarmee de casushouders
stappen kunnen nemen richting realisatie.
4. Verkennen mogelijkheid gezamenlijke inkoop
Binnen de coalitie zijn verscheidene veerbedrijven aangesloten. In fase 2 is vastgesteld dat drie
van deze veerbedrijven qua aantallen passagiers en de afmetingen van een benodigd schip
veel op elkaar lijken. Het doel van dit onderdeel is om een aanpak te ontwikkelen voor het
starten van een traject voor gezamenlijke inkoop. Hiervoor wordt een notitie geschreven die
het proces beschrijft om tot een dergelijke gezamenlijke inkoop te komen.
5. Coördineren coalitie-activiteiten
Tenslotte zijn er een aantal coalitie-brede activiteiten die gecoördineerd dienen te worden. Het
doel van deze activiteit is het onderhouden van de coalitie en waar mogelijk uitbreiden met
nieuwe partijen. Er dienen bijvoorbeeld verschillende coalitiesessies gehouden te worden om
alle partijen binnen de coalitie te informeren en vervolgstappen te bespreken. Daarnaast wordt
een proces opgezet om de green deal voor de binnenvaart mogelijk te maken. Tenslotte is
deze eindrapportage een belangrijk onderdeel van deze activiteit.

1.3

Conclusie per onderdeel

De bij paragraaf 1.2 beschreven onderdelen zijn in 2019 door de coalitie uitgevoerd. Deze
paragraaf vormt een bondige weergave van de conclusies per onderdeel.
1. Scherpstellen ontwerp en businesscase
Één van de conclusies is dat de zero emissie veerpont een hogere aanschafprijs heeft, maar
dat dit op termijn wordt terugverdiend door de lagere exploitatiekosten (i.v.m. lagere onderhoudskosten en brandstofkosten). Dit betekent dat het op lange termijn goedkoper is om
elektrisch te varen.
Daarnaast wordt er een probleem geconstateerd m.b.t. de keuring van de elektrische veerponten. De conclusie hierover is te vinden bij onderdeel 3: ‘stroomlijnen goedkeuringsproces’.
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2. Aanwenden financiering en subsidies
Een belangrijke conclusie is dat financiering van een nieuwe veerpont niet volledig gedragen
kan worden door de private veerpontexploitanten. Dit heeft te maken met de beperkte exploitatieopbrengsten van de veerbedrijven, waardoor de aanschaf van een nieuw schip niet (volledig) door de private veerbedrijven zelf gedaan kan worden. Dit geldt zowel voor de aanschaf
van een conventioneel diesel schip als voor de aanschaf van een zero emissie veerpont. Dit
duidt er op dat er mogelijk een structureel probleem is voor vervanging van veerponten binnen de veerpontensector in Nederland.
3. Stroomlijnen goedkeuringsproces.
Aangezien er in Nederland nog geen volledig elektrische of brandstofcel elektrische veerponten varen is er nog geen duidelijkheid over wet- en regelgeving waar de nieuwe elektrische
veerponten aan moeten voldoen. Dit kan vertraging opleveren bij het in gebruik nemen van
een nieuwe veerpont, met als gevolg dat de bereidheid tot investeren van de nieuwe elektrische veerpont afneemt vanwege deze onzekerheid.
Om deze onzekerheid te verminderen zijn er verschillende gesprekken gevoerd, waaronder
een gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De conclusie van dit gesprek
is dat de Nederlandse overheid graag elektrisch varen mogelijk wil maken, maar er is op Europees niveau discussie over de interpretatie van de richtlijnen voor elektrische aandrijving. Het
advies is om zo vroeg mogelijk een klassebureau bij het traject te betrekken.
Ondanks dat er onzekerheid heerst m.b.t. de certificering, wordt op basis van verschillende
gesprekken alsnog geadviseerd om de bouw van een elektrische veerpont te starten en risico’s
te mitigeren door betrokkenheid klassebureau.
4. Verkennen mogelijkheid gezamenlijke inkoop
Een conclusie die hier getrokken kan worden is dat er voor de drie private exploitanten in de
coalitie (Stichting de Bergsche Maasveren, Ton Paulus Veerbedrijf Cuijk B.V. en Veerpont Genemuiden B.V.) een vergelijkbare veerpont aangeschaft kan worden en dat de exploitanten
gemotiveerd zijn om een gezamenlijke uitvraag te doen.
Naast andere kostenvoordelen die verwacht worden zijn er ook schaalvoordelen (naar verwachting 5%) verwacht op basis van een gesprek dat is gevoerd met een scheepsbouwer. Dit
omdat het de scheepsbouwer kostenvoordelen oplevert omdat hij onderdelen in grotere hoeveelheden kan inkopen. Een groter voordeel is dat eventuele ‘kinderziektes’ van het eerste
schip kunnen worden verholpen bij de bouw en levering van de daaropvolgende schepen.
5. Coördineren coalitie-activiteiten
De vraag is op welke wijze de coalitie zero emissie veerponten doorgang zal vinden. Bijvoorbeeld door een bijeenkomst 1x per drie maanden waar in sector brede vertegenwoordiging
(publiek en privaat) gesproken wordt over de transitie naar zero emissie veerponten.
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1.4

Algemene conclusies

De activiteiten op de thema’s bieden de exploitanten en overheden tal van handvatten om de
transitie naar ZEV veren op korte termijn mogelijk te maken. Vanuit het perspectief van de
exploitanten zijn er nog steeds twee grote onzekerheden:
De onzekerheden die gepaard gaan met het goedkeuringsproces: wanneer wordt de
goedgekeurd dan wel is een ontheffing toegekend en hoe lang gaat dat duren?
Uit het doorrekenen van de businesscase en het verkennen van de financieringsmogelijkheden blijkt dat de exploitanten van de cases Cuijk, De Bergsche Maasveren en
Genemuiden niet op eigen kracht een nieuwe veer kunnen aanschaffen. Ze hebben de
hulp nodig van een externe partij, die een renteloze lening verstrekt of tegen vergelijkbare voorwaarden financiering verleend.
Beide onzekerheden zijn niet onoverkomelijk:
- Wat betreft het goedkeuringsproces, wordt geadviseerd om het aanschafproces in
gang te zetten, ondanks dat een vastomlijnde procesomschrijving voor goedkeuring
ontbreekt. De ZEV veren hebben een speciale ontheffing nodig en die zal, gelet op
van eerdere ervaringen van scheepsbouwers, naar verwachting bijtijds door de keuringsinstanties worden verleend.
-

De tweede onzekerheid (de financiering van de veerpont) vormt een grotere uitdaging, maar onze verwachting is dat de exploitanten ook deze barrière kunnen beslechten, mits de exploitanten het maatschappelijk belang van hun dienst goed kunnen
motiveren. Uit de analyse van de cases blijkt dat de veerverbindingen op termijn gedwongen worden te stoppen worden de aanschaf van een nieuwe veer uitblijft. Decentrale overheden – zoals gemeenten en provincies – hebben er belang bij de veerbinding in stand te houden en zullen tegemoetkomen aan de financieringsvraag. Wel
dienen ze daarvoor beleid te ontwikkelen.
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Deel 2: Producten
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1. Ontwerp & Businesscase

Aanleiding (fase 2)
In fase 2 (verdieping) is een businesscase voor de aanschaf van een nieuwe veerpont gepresenteerd voor de verschillende casussen. Tijdens deze fase waren er voor verschillende variabelen globale inschattingen en/of aannames gemaakt (zoals de kosten van het onderhoud van
een elektrische veerpont). Daarnaast werd certificering als vertragende factor geïdentificeerd.
Aangezien er nog geen elektrische veerponten in Nederland worden uitgevraagd is het certificeringstraject nog onzeker. De veerpont exploitanten in de coalitie gaven daarom aan dat ze
minder snel geneigd zijn om over te stappen naar een elektrische (zero emissie) veerpont vanwege deze onzekerheid.
Conclusies huidige opdracht (fase 3)
In deze laatste (derde) fase zijn er verschillende gesprekken gevoerd en is er uitgebreider deskresearch gedaan om de businesscases verder te valideren. Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid
waardoor een aantal variabelen zijn aangepast om de businesscase beter aan te sluiten op de
werkelijkheid. Dit heeft niet tot wezenlijke verschillen geleid tussen de businesscase van fase 2
en fase 3. Wel zijn er enkele detailaanpassingen gedaan en zijn de businesscases getoetst in
de markt bij scheepsbouwers. Hiermee hebben de exploitanten meer zekerheid over de te
nemen investeringsbeslissing. Er is gekozen om de drie casussen die in aanmerking komen
voor gezamenlijke inkoop van de veerpont in één overzicht te presenteren (paragraaf 1.1) aangezien de casussen vrijwel identiek zijn aan elkaar. De uitkomsten van de sessie (incl. voordelen
van gezamenlijkheid) met een scheepsbouwer en de aanpak voor vervolg is toegevoegd. Voor
de casus van Amsterdam is een businesscase (paragraaf 1.2) met aanpak voor vervolg opgesteld. 1
In het algemeen kan uit de analyses worden geconcludeerd dat er op lange termijn een positieve businesscase is. Het belangrijkste knelpunt ligt echter in de hogere aanschafwaarde van
een elektrische veerpont t.o.v. een conventioneel dieselschip. De hogere aanschafwaarde
wordt overigens op termijn weer terugverdiend door de lagere brandstof- en onderhoudskosten van een elektrische veerpont vergeleken met een conventioneel dieselschip. Globaal gezien wordt een elektrische veerpont na ca. 13 jaar goedkoper. De businesscase is daarmee dus
positief, maar door de beperkte winst van de veerpontexploitanten kan een schip niet zelf
gefinancierd worden (ofwel; de afschrijving en financieringslast van een nieuwe veerpont
maakt de veerverbinding vaak verlieslatend). Er dient dus extern geld te worden georganiseerd
tegen zo laag mogelijke kosten (zie ook hoofdstuk 2 Financiering.).
Één van de gesprekken (met een scheepswerf) die zijn gevoerd m.b.t. het ontwerp en businesscase van de nieuwe veerpont heeft ook waardevolle inzichten opgeleverd voor de certificering van de nieuwe elektrische veerpont. De conclusie hieruit is dat certificering inderdaad
1

De casus Riveer is niet toegevoegd, omdat de exploitant de businesscase reeds door een andere partij heeft laten uitwerken.
Ook de kansrijke waterstof casus Rozenburg Maassluis is niet toegelicht. Door verandering in de bedrijfsvoering is door de
exploitant besloten om batterij-elektrisch te gaan varen in plaats van op waterstof. Aangezien de elektrische business case door
een andere partij wordt ontwikkeld en de casus in een ander ontwikkelstadium zit, is de casus Rozenburg niet opgenomen in
deze rapportage. Er is afgesproken kennis te blijven uitwisselen tussen de exploitant van de casus Rozenburg en de coalitie.
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enigszins onzeker is, maar dat er uiteindelijk geen problemen worden verwacht. Dit is als volgt.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) is een agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is verantwoordelijk voor het verstrekken voor de certificering van
schepen. De inspecties laat IL&T uitvoeren door erkende klassebureau’s die vaak regionaal
betrokken zijn bij de scheepswerven die de schepen gaan bouwen. Door deze betrokkenheid
kunnen scheepswerven tot op zekere hoogte inschatten waar knelpunten kunnen liggen bij de
certificering van een nieuw schip. Het gesprek met de scheepswerf wees uit dat certificering
inderdaad wat onzekerheid kent, maar dat het ministerie van I&W er bij gebaat is dat elektrische (zero emissie) veerponten in de vaart komen. Dit betekent dat het redelijkerwijs kan worden verwacht dat de nieuwe elektrische veerponten gecertificeerd gaan worden. De scheepswerf adviseerde daarom om de uitvraag van een elektrische veerponten te starten, omdat onzekerheid op certificering minder hoog zal zijn dan aanvankelijk werd verwacht.
Kortom, de transitie naar elektrische veerponten lijkt haalbaar op basis van de businesscase.
• De businesscase is positief, maar er dient een investeerder in te stappen met een lange
termijn visie.
• Als de elektrische veerpont wordt uitgevraagd is het aannemelijk dat de certificering
geen grote problemen oplevert.
Echter, door de beperkte opbrengsten na aftrek van alle kosten van de veerverbinding kan een
schip vaak niet zelf gefinancierd worden (ofwel; de afschrijving en financieringslast van een
nieuwe veerpont maakt de verbinding vaak verlieslatend).
Op basis van de bovenstaande informatie en overige kennis adviseren we de volgende vervolgstappen:
I.
Ga op zoek naar een lange termijn investeerder voor de zero emissie veerpont. Denk
hierbij aan een decentrale overheid i.v.m. hun lange termijn betrokkenheid bij de veerverbinding vanwege verleende concessies en lage financieringslasten.
II.
Organiseer een gezamenlijk gesprek met scheepswerf en klassebureau om nog meer
duidelijkheid te verschaffen over vormvereisten van het nieuwe schip. Hiermee kan het
aanvraagproces van de certificering voor de nieuwe veerpont versneld worden.
III.
Start de aanvraag voor de bouw van de nieuwe elektrische veerpont, ondanks dat er
onzekerheid heerst omtrent certificering.
Het hoofdstuk bestaat als volgt:
1.1. Casus beschrijving gezamenlijke inkoop Genemenuiden, Cuijk, Bergsche Maasveren
o Businesscase
o Aanpak
1.2. Casus beschrijving gemeente Amsterdam
o Businesscase
o Aanpak
1.3. Sessie met scheepsbouwers
o Proces keuze scheepsbouwers en transparantie
o Verslag Tinnemans
o Verslag ABB
o Verslag Nedstack
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1.1 Casusbeschrijving gezamenlijke inkoop
Er zijn een drietal casussen die qua veerverbinding veel op elkaar lijken waardoor een
gezamenlijke inkoop kan worden gedaan. Dit betekent dat de aanschafkosten per casus
redelijk vergelijkbaar zijn met elkaar. De verschillen die ontstaan tussen de casussen komen
voort uit het verbruik van de schepen. Genemuiden legt bijvoorbeeld meer kilometers per dag
af met de boot, waardoor er ook meer accupakketten nodig zijn. Dit is van invloed op zowel
de CAPEX (aanschaf en vervanging van de accupakketten) als OPEX (groter verbruik van
elektriciteit). Hieronder is een overzicht per casus toegelicht waarin CAPEX en OPEX voor zowel
een conventioneel schip als een ZEV veer worden weergegeven.
Tabel 1: Overzicht casus
Eigenaar

Genemuiden

Cuijk

Bergsche Maas

Capaciteit nieuw schip

100 pax., 15 veh

100 pax., 15 veh

100 pax., 15 veh

Motorvermogen nieuw schip

130 kWh

130 kWh

130 kWh

Huidig verbruik per dag

150 liter

110 liter

120 liter

Huidig piekverbruik per dag

150 liter

110 liter

120 liter

Vaartijd per dag

16 uur

14 uur

16 uur

Duur overtocht

5 minuten

3 minuten

3 minuten

Energieverbruik per dag

473 kWh

347 kWh

379 kWh

Batterij hoeveelheid

675 kWh

496 kWh

541 kWh

Hoeveel keer laden op dag

1

1

1

Hoeveel keer laden per jaar

365

365

365

Levensduur in jaren van de
15
batterij

15

15

CAPEX ZEV

€1.628.020

€1.538.020

€1.560.520

CAPEX Conventioneel

€1.237.500

€1.237.500

€1.237.500

OPEX ZEV per jaar

€35.343

€30.844

€31.656

OPEX Conventioneel per jaar

€69.895

€57.923

€60.916

Terugverdienperiode
elektrisch vs. conventioneel

11 jaar

12 jaar

12 jaar
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Tabel 2: Gekozen oplossingsrichting (bij bovenstaande 3 cases)
Gekozen oplossingsrichting
Batterij-elektrische veerpont (nieuwbouw)
Laadlocatie

Wijze van laden

Wel Enkelzijdig laden, via directe kabel

Overnight charging

Niet Dubbelzijdig laden, laadhub elders

Opportunity charging i.c.m. overnight charging
(leidt tot een gehalveerde levensduur batterij)

Laadtechniek
Wel Stekker
Niet

Herkomst energie
Aanvoer van elders, lokale opwekking

Pantograaf, inductie laden, robotarm,
Opwekking aan boord
laadhub wisselen van batterijen

Onderstaand is een tabel te vinden waarin de Total Cost of Ownership (TCO) wordt beschreven.
Er is gekozen om alleen voor de casus Genemuiden een TCO op te stellen, aangezien de andere
twee casussen van de gezamenlijke inkoop in grote lijnen lijkt op de casus Genemuiden. Er
ontstaan kleine verschillen in de TCO bij de andere twee casussen vanwege het energieverbruik
en de aan te schaffen accupakketten. De verschillen zijn weergegeven in ‘Tabel 1: Overzicht
casus’.
Tabel 3: TCO voor het onderdeel schip
Total Cost of Ownership (TCO) schip komende 15 jaar. O.b.v. casus Genemuiden
Item

Beschrijving

Conventioneel Elektrisch

Romp
schip, Op basis van gesprekken gevoerd met o.a.
€ 1.200.000
inclusief stuurhut scheepsbouwer.

€ 1.200.000

Aandrijflijn conventionele motor €250/kW
Aandrijflijn
watergekoelde
elektromotor
€315/kW.
Aandrijflijn

Gesprek met de scheepsbouwer gaf aan dat de
kosten van de elektrische aandrijflijn mogelijk
zelfs vergelijkbaar kunnen zijn met de
conventionele aandrijflijn.

€ 32.500

€ 40.950

Overnight charging accu - Kosten: €500/kW
Batterij

Grootte van de batterijpakketten zijn berekend
Geen
o.b.v. energieverbruik per dag (diesel) + een
opslag van ca. 43% om piekbelasting op te
kunnen vangen.

€ 337.500
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Bij eenmalig per dag (overnight charging)
opladen hoeven de accu’s maar eens in de 15
jaar worden vervangen.
Batterij
vervanging

Er dient dus wel worden uitgegaan van de
€0
aanschaf van een nieuw accupakket na 15 jaar.
Houd dus rekening met versneld afschrijven op
accupakketten vergeleken met de andere
onderdelen.
Dit
leidt
tot
hogere
afschrijvingskosten.

Energie
systeem

mgt Geen aparte kosten, want deze kosten zijn al bij
n.v.t.
de batterijkosten geintegreerd.

Onderhoud
(OPEX)

25% lagere onderhoudskosten vergeleken met
conventionele
veerpont.
Conventionele
€25.000
onderhoudskosten
o.b.v.
gemiddelde
onderhoudskosten casus Genemuiden.

Opslag (tank)

Gaat om de (diesel) brandstoftank, dus alleen
€ 5.000
relevant voor het conventionele scenario.

n.v.t.

n.v.t.

€ 18.750

Totaal Capex

€ 1.237.500

€ 1.628.020

Totaal Opex

€ 25.000

€ 18.750

Tabel 4: TCO voor het onderdeel energie & infrastructuur
Total Cost of Ownership (TCO) energie & infrastructuur komende 15 jaar. O.b.v. casus
Genemuiden.
Item

Inkoop
(OPEX)

Beschrijving

Conventioneel Elektrisch

diesel

€ 44.895

€0

€0

€ 10.329

€0

€ 24.570

Omvormer
(CAPEX)

€0

€ 10.000

Netaansluiting
jaarlijkse kosten
(OPEX)

€0

€ 6.903

Er is gerekend met een energieprijs (incl. marge
energieleverancier) van €0,045/kWh

Inkoop kWh
(OPEX

Netaansluiting
(CAPEX)

Daarnaast is er rekening gehouden met
energiebelasting en opslag duurzame energie
(ODE)
Kosten op basis van informatie van Alliander
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Kabelmanagement
(CAPEX)

Bestaat uit kabel, kabelmanagement en kraan.
€0
Kosten o.b.v. informatie van ABB.

€ 15.000

Onderhoud kabel
management
(OPEX)

€0

€ 3.750

Totaal Capex

€0

€ 49.570

Totaal Opex

€ 44.895

€ 15.343

Genemuiden Conventioneel vs. Elektrisch
Vanaf 2031 is elektrisch varen goedkoper.
€2.500.000
€2.000.000
€1.500.000
€1.000.000

Conventioneel

Elektrisch
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Notitie werksessie gezamenlijke inkoop
Datum: 18 juli 2019
Onderwerp: Verslag sessie gezamenlijke inkoop
Aanwezig: Ton Paulus, Peter van Raamsdonk (ODV, namens Bergsche Maasveren), Leon de
Ruiter (ODV, namens Bergsche Maasveren), Hendrik Schuitema, Jan Willem de Kleuver, Ard
Trouwborst.
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Een scheepsbouwer heeft in 1 jaar tijd vier schepen voor Ton gemaakt tegen een zeer
scherpe prijs. De eerste drie schepen zijn voor €9,5 ton gemaakt. In Broekhuizen iets groter
dus iets boven 1 miljoen. Hier zit een extra aandrijving in om uitval te beperken. Tinnemans
heeft het risico genomen om alle onderdelen voor de vier schepen tegelijkertijd te bestellen en het schip te maken. Het risico was dat het schip niet door de keuring komt, of het
schip niet naar wens is.
De scheepsbouwer besteedt bijna niks uit; doet alles zelf.
Een elektricien bij de scheepsbouwer heeft aangegeven dat hij het wel aandurft om de
pont uit Broekhuizen volledig elektrisch te maken.
ODV wordt door de Stichting Bergsche Maasveren ingehuurd voor de volledige bemanning en technische zaken. Op bestuurlijk niveau stuurt Peter het aan.
De beleggingen van Stichting De Bergsche Maasveren kunnen lastig snel liquide gemaakt
te worden of ergens anders in worden belegd. Aangezien de huidige beleggingen te weinig opbrengen wordt er ingeteerd op het eigen vermogen.
Alle drie de partijen zijn voornemens om het gezamenlijke inkooptraject verder te verkennen en geloven dat de afmetingen van de pont voldoende en passend zijn.
BM twijfelt of de stuurhut mogelijk hoger gemaakt moet worden i.v.m. zicht. Er zitten camera’s aan boord van het schip, dus verhoging is misschien niet nodig. Dat maakt het
schip ook toekomstbestendiger i.v.m. hoog trapje als er iemand in de toekomst op en af
moet lopen als er betaald gaat worden op de pont.
BM moet minimaal 45 ton laadvermogen hebben. Het schip op basis van de tekeningen
van Ton voldoet aan dit laadvermogen.
’s Nachts (8 uur) enkelzijdig laden via directe kabel is geschikt
Retrofit is naar verwachting 50-60% van nieuwbouwbedrag
Kleine binnenvaarders zijn bang voor de nieuwe regelgevingen vanaf 2020. Dus misschien
is retrofit dan niet interessant. `
Inkoopvehicle: Hier moet een accountant naar kijken. Volgens Ton is er een constructie
mogelijk met btw besparingen als gevolg. De gemeente is dan eigenaar van het schip en
verhuurd dit dan met een klein bedrag aan btw. Als er een BV wordt opgericht dan kan
het voorbeeld niet. Als dit geen oplossing biedt dan heeft optie 2 de voorkeur; elke organisatie tekent dan apart een contract met de scheepsbouwer.
Een aanbesteding maakt het altijd duurder. Een Aanbesteding kost ca. €50 – 60 ton. Daarnaast wordt er waarschijnlijk een hogere aanschafprijs gevraagd als de gemeente de opdracht uitvraagt.
De besproken scheepsbouwer waarschijnlijk solvabel genoeg om de pont te maken en de
aftersale schijnt goed te zijn volgens Ton. Tot twee jaar na aanschaf komt de scheepsbouwer eventuele mankementen gratis verhelpen. Mochten er na deze twee jaar nog reserveonderdelen op voorraad liggen bij de scheepsbouwer, dan kunnen deze vaak tegen een
gunstige prijs worden overgenomen van de scheepsbouwer.
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Toelichting
Waarom samenwerking?
• Financieel: schaalvoordelen leiden tot lagere aanschafkosten schip
• Eenvoud van aanbesteding van ingewikkelde/vernieuwende technologie
• Kennisdeling
• Mogelijk meer (media)aandacht
Wijze van inkoop
• Juridisch
- Mocht er sprake zijn van het gebruik van publiek geld voor de aanschaf van
een nieuwe veerpont dient er mogelijk een aanbestedingsprocedure doorlopen worden.
- Het gekozen inkoopvehicle heeft invloed op opeisbaarheid nieuwe schip in
geval van faillissement
• Financieel
- Het gekozen inkoopvehicle heeft invloed op de financieringsmogelijkheden
van alledrie de partijen

Planning
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1.2 GVB (Gemeente Amsterdam)
Tabel 1: Overzicht casus
Eigenaar

Gemeente Amsterdam

Capaciteit

310 pax.

Motorvermogen

600 kWh

Aantal motoren (huidig)

4

Normaal verbruik per dag

500 liter

Piekverbruik per dag

500 liter

Vaartijd per dag

24 uur

Duur overtocht

4 minuten

Energieverbruik per dag

2000 kWh

Batterij hoeveelheid

435 kWh

Hoeveel keer laden op dag (piekdag)

96 (4 keer per uur)

Hoeveel keer laden per jaar

35.040

Levensduur in jaren van de batterij

7,5 jaar

CAPEX ZEV

€5.563.445

CAPEX Conventioneel

€4.005.000

OPEX ZEV per jaar

€149.956

OPEX Conventioneel per jaar

€254.650

Terugverdienperiode elektrisch vs. conventioneel 15 jaar
Tabel 2: Gekozen oplossingsrichting
Gekozen oplossingsrichting
Batterij-elektrische veerpont (nieuwbouw)
Laadlocatie

Wijze van laden

Wel Enkelzijdig laden
Niet

Opportunity charging i.c.m. overnight charging

Dubbelzijdig laden, laadhub elders, via Opportunity charging,
directe kabel
Overnight charging
Laadtechniek

Herkomst energie

Wel Pantograaf, robotarm
Niet

Stekker, Inductie laden,
Wisselen van batterijen

Aanvoer van elders (duurzaam)
Laadhub,

Opwekking aan boord, lokale opwekking
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Tabel 3: TCO voor het onderdeel schip
Total Cost of Ownership (TCO) schip komende 15 jaar. O.b.v. casus Amsterdam
Item

Beschrijving

Conventioneel Elektrisch

Romp
schip, Op basis van gesprekken gevoerd met o.a.
€ 3.850.000
inclusief stuurhut scheepsbouwer.

€ 3.850.000

Aandrijflijn conventionele motor €250/kW
Aandrijflijn
watergekoelde
elektromotor
€350/kW.
Aandrijflijn

Gesprek met de scheepsbouwer gaf aan dat de
kosten van de elektrische aandrijflijn mogelijk
zelfs vergelijkbaar kunnen zijn met de
conventionele aandrijflijn.

€ 150.000

€ 210.000

Opportunity charging accu - Kosten: €575/kW
(20 minuten laden).

Batterij

Grootte van de batterijpakketten zijn berekend
o.b.v. energieverbruik per dag (diesel) + een Geen
opslag om piekbelasting op te kunnen vangen.

€ 250.125

Verwachting is dat de accupakketten over 7,5
jaar 40% goedkoper zijn.
Bij bij flexibel laden (opportunity charging)
opladen hoeven de accu’s maar eens in de 7,5
jaar worden vervangen.
Batterij
vervanging

Energie
systeem

Onderhoud
(OPEX)

Er dient dus wel worden uitgegaan van de
aanschaf van een nieuw accupakket na 7,5 jaar. € 0
Houd dus rekening met versneld afschrijven op
accupakketten vergeleken met de andere
onderdelen (bij de aanname dat de overige
onderdelen in 30 jaar afschrijven). Dit leidt tot
hogere jaarlijkse afschrijvingskosten.
mgt Geen aparte kosten, want deze kosten zijn al bij
n.v.t.
de batterijkosten geintegreerd.
Onderhoudskosten zijn 25% lager vergeleken
met een conventioneel schip. Conventionele
onderhoudskosten zijn de onderhoudskosten
€105.000
van casus Genemuiden vermenigvuldigd met de
relatieve grootte van de veerpont van GVB t.o.v.
de grootte van de veerpont Genemuiden.

€ 150.075

nvt

€ 78.750
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Opslag (tank)

Gaat om de (diesel) brandstoftank, dus alleen
€ 5.000
relevant voor het conventionele scenario.

Totaal Capex

€ 4.005.000

€ 4.388.875

Totaal Opex

€ 105.000

€ 88.755

Tabel 4: TCO voor het onderdeel energie & infrastructuur
Total Cost of Ownership (TCO) energie & infrastructuur komende 15 jaar. O.b.v. casus
Amsterdam.
Beschrijving

\Item

Inkoop
(OPEX)

Conventione
Elektrisch
el

diesel

€ 149.650

€0

€0

€ 44.534

€0

€ 24.570

Omvormer
(CAPEX)

€0

€ 150.000

Netaansluiting
jaarlijkse kosten
(OPEX)

€0

€ 9.949

Er is gerekend met een energieprijs (incl. marge
energieleverancier) van €0,045/kWh

Inkoop kWh
(OPEX

Netaansluiting
(CAPEX)

Kabelmanagement
(CAPEX)

Daarnaast is er rekening gehouden met
energiebelasting en opslag duurzame energie
(ODE)
Kosten op basis van informatie van Alliander

Bestaat uit kabel, kabelmanagement en
€0
robotarm. Kosten o.b.v. informatie van ABB.

€ 1.000.000

Onderhoud kabel
management
(OPEX)

€0

€ 250.000

Totaal Capex

€0

€ 1.174.570

Totaal Opex

€ 149.650

€ 61.201
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1.3 Verslagen sessie scheepsbouwers
Sessie 1: gesprek met scheepsbouwer Tinnemans
Datum: 18 juli 2019
Onderwerp: Verslag gesprek met scheepsbouwer

In de afgelopen maanden heeft Twynstra Gudde verschillende activiteiten uitgevoerd voor een
coalitie (met o.a. veerpont exploitanten, brancheorganisaties en provinciale overheden) om
Zero Emissie Veerponten (ZEV) mogelijk te maken. Onderdeel van deze activiteiten is het ontwikkelen van een businesscase, gesprekken aangaan met relevante marktpartijen (zoals
scheepsbouwers en keuringsinstanties) om zo een stappenplan te maken om tot de uitrol van
Zero Emissie Veerponten te komen. Dit is een openbaar verslag van een gesprek dat is gevoerd
met de scheepsbouwer Tinnemans dat heeft plaatsgevonden op 16 juli 2019 op het kantoor
van scheepsbouwer Tinnemans in Maasbracht.
Het gesprek met Tinnemans had als doel om te verkennen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de bouw van een elektrisch schip. Met deze kennis zijn de betrokken partijen
binnen de coalitie op de hoogte hoe een inkooptraject aangevlogen kan worden en welke
eisen ze kunnen stellen.
Certificering was een belangrijk ontwerp tijdens het gesprek. Aangezien er nog geen elektrische veerponten in Nederland varen is er ook nog niet overal regelgeving voor. Dit betekent
dat exploitanten en scheepsbouwers in onzekerheid zitten omdat zij een investering moeten
doen, maar nog niet zeker weten wanneer de schepen in gebruik genomen kunnen worden.
Scheepsbouwer Tinnemans heeft goede contacten met de klassebureaus die de inspectie doen
van het schip alvorens er certificering wordt verleend.
Één van de zaken m.b.t. certificering was het risico op uitvallen van de aandrijving van de mogelijke nieuwe veerpont. Als er veel stroming staat kan het betekenen dat de pont wegdrijft
zodra de motoren uitvallen vanwege een mankement. Daarom stelt IL&T vaak eisen m.b.t. een
backup motor. Ervaring leert dat deze eisen in mindere mate worden gesteld als een veerpont
aan een kabel vastzit. Dit is gunstig voor een aantal casussen in de coalitie omdat zij vastzitten
aan een kabel. Concrete conclusies kunnen hier niet aan worden verbonden, maar als een
veerpont dus vastzit aan een kabel dan kan dit de certificering vergemakkelijken. Wel kan een
backup motor interessant zijn i.v.m. bedrijfszekerheid. Mocht er onverhoopt een mankement
zijn aan de (eerste) motor, dan kan de veerpont toch in de vaart blijven als er een tweede
motor is die het tijdelijk kan overnemen. Dit zou eventueel omzetverlies beperken.
Daarnaast werd ook gesproken over mogelijke eisen die gesteld kunnen worden m.b.t. de
compartimenten waar de accu’s geïnstalleerd zullen worden. De compartimenten waar de
accu’s zijn opgeslagen dienen mogelijk afgesloten te zijn met goede ventilatie. Dit zou in de
basis geen problemen moeten opleveren vergeleken met conventionele dieselschepen omdat
er onderdeks ook een compartiment is, of meerdere compartimenten zijn, die een dieseltank
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bevatten. Deze compartimenten bevatten vaak al goede ventilatie en deze dieseltanks zullen
vanwege de elektrische aandrijving niet meer aanwezig zijn in de pont. Het compartiment met
ventilatie en de dieseltank kan daarom gemakkelijk worden gebouwd als een compartiment
met accu’s en ventilatie.
Ook is gesproken over de manier van opladen, want hier zijn verschillende manieren voor. De
conclusie die getrokken kon worden was dat ’s nachts laden via een directe kabel door voorkeur heeft omdat dit simpeler is. Dit heeft wel als gevolg dat er relatief veel accu’s moeten
worden geïnstalleerd aangezien er maar op één moment in de 24 uur geladen kan worden.
Voor de accu’s is het overigens het beste als er wisselstroom wordt gebruikt bij het laden. De
verantwoordelijkheid voor de aanleg van de laadinfrastructuur kon in principe ook gedragen
worden door scheepsbouwer Tinnemans (al dan niet uitbesteed) aangezien zij hier geen bijzonderheden verwachten. Hiermee kan worden geconcludeerd dat het aannemelijk is dat een
scheepsbouwer in het algemeen ook de verantwoordelijkheid van laadinfrastructuur op zich
kan nemen. Dit heeft voordelen aangezien er daardoor maar met één partij (de scheepsbouwer) geschakeld hoeft te worden.
Het ombouwen van een conventioneel schip dat al in bedrijf is naar een elektrisch schip is ook
aan bod gekomen. Hier werd sceptisch op gereageerd omdat het hele schip gestript moet
worden, compartimenten moeten opnieuw worden ingedeeld en alle oudere onderdelen moeten voldoen aan nieuwe regelgeving, zoals bijvoorbeeld de nieuwe ES-TRIN regelgeving per
2020. Geschat wordt dat de ombouw van een schip ongeveer 60% van de kosten zal zijn t.o.v.
de bouw van een nieuwe zero emissie veerpont. Daarbij is nog geen rekening gehouden met
eventuele restwaarde van de verkoop van het conventionele dieselschip en mogelijk omzetverlies als de veerpont uit de vaart genomen moet worden voor de ombouw. Worden deze
twee factoren ook meegenomen in de kosten- batenanalyse tussen nieuw en ombouw, dan
zullen de verschillen naar verwachting niet ver van elkaar liggen. Daarom werd geadviseerd
om voor nieuwbouw te gaan.
Qua ontwerp en kosten wordt verwacht dat een zero emissieschip niet veel verschilt t.o.v. een
conventioneel dieselschip. Het grootste verschil in ontwerp en kosten zullen waarschijnlijk
voornamelijk liggen in de lithium accu pakketten. Exacte kostenverschillen zijn niet uitgebreid
besproken tijdens het gesprek, dus bovenstaande verschillen zijn gebaseerd op globale schattingen uit te praktijk.
Bij de aanschaf van een veerpont kunnen schaalvoordelen behaald worden die kunnen resulteren in een verlaging van de aanschafprijs van de veerpont. Een vereiste hierbij is dat de veerponten bij een dergelijke gezamenlijke uitvraag vrijwel identiek zijn aan elkaar. Schaalvoordelen worden verwacht als er meer dan één schip wordt aangeschaft, maar deze voordelen zullen
niet verder toenemen als er veel meer schepen worden aangeschaft. Tijdens het gesprek werd
het voorbeeld van drie schepen genoemd. Mochten er drie schepen worden uitgevraagd dan
zal dat tijd schelen voor de scheepswerf, maar mochten er bijvoorbeeld 8 schepen worden
uitgevraagd worden er niet nog meer voordelen verwacht.
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Kortom:
- Als de veerpont vastzit aan een kabel kan dit certificering makkelijker maken
- Een back-up motor kan interessant zijn m.b.t. bedrijfszekerheid
- De accupakketten dienen waarschijnlijk in afzonderlijke compartimenten met goede venti-

latie worden geïnstalleerd.
- ’s Nachts laden via directe kabel is de meest simpele optie
- Een scheepsbouwer kan waarschijnlijk de verantwoordelijkheid van de laadinfrastructuur op

zich nemen.
- Nieuwbouw van een elektrische veerpont verschilt qua kosten- batenanalyse niet veel van

de ombouw van een oud diesel schip naar een elektrische variant.
- De aanschafprijs van een elektrisch schip ligt hoger i.v.m. de accupakketten. Verder worden

er geen grote kostenverschillen verwacht tussen elektrisch vs. conventioneel.
- Schaalvoordelen worden verwacht bij uitvraag van meer dan één identieke schepen. Schaal-

voordelen nemen waarschijnlijk niet verder toe als er nog meer schepen worden uitgevraagd.
- Schaalvoordelen voor de scheepswerf, maar mochten er bijvoorbeeld 8 schepen worden

uitgevraagd worden er niet nog meer voordelen verwacht.
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2. Financiering – Road to Finance

Voor dit onderdeel zijn de volgende producten opgeleverd:
Memo Road to Finance casus Cuijk (2.1)
Memo Road to Finance casus De Bergsche Maasveren (2.2)
Memo Road to Finance casus Genemuiden (2.3)
Memo Projectfiche OP Oost (2.4)
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2.1 Memo Road to Finance casus Cuijk
Twynstra Gudde ondersteunt de Coalitie Zero Emissie Veerponten bij de verduurzaming van
de Nederlandse veerdiensten. Financiering is daarbij een van de prioriteiten. Dit memo vormt
het slotstuk van het onderdeel financiering en biedt voor de casus van Ton Paulus Veerbedrijf
Cuijk BV – hierna casus Cuijk genoemd – een overzicht van de te nemen stappen.
Het memo is als volgt opgebouwd:
•

Activiteiten: overzicht van de door Twynstra Gudde uitgevoerde acties

•

Kenmerken casus: basisaspecten van casus

•

Scenario’s financiering: voor- en nadelen van de onderzochte scenario’s

•

Vervolgstappen: aanbevelingen voor vervolg

1. Activiteiten
In de afgelopen maanden heeft Twynstra Gudde voor de coalitie verschillende activiteiten uitgevoerd om de transitie naar zero emissie veerponten (ZEV) te versnellen. Voor het onderdeel
financiering zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
-

In kaart brengen van de financieringsbehoefte per casus;

-

Verkennen financieringsmogelijkheden per casus;

-

Continue checken subsidiemogelijkheden;

-

Organiseren werksessie financiering;

-

Gesprekken gevoerd met relevante stakeholders, zoals banken, subsidieverstrekkers,
decentrale overheden en een crowdfunding partij.

2. Kenmerken casus
Bij het beschrijven van de kenmerken van de casus Cuijk is een onderscheid gemaakt tussen
kenmerken die betrekking hebben op de specificaties van de boot en kenmerken die betrekking hebben op de financiële situatie van de casus. In de bijlage zijn de specificaties van de
huidige en beoogde boot beschreven.
Wat betreft de financiële kenmerken van casus Cuijk kan het volgende worden geconcludeerd:
•

Voor de financiering van een nieuwe elektrische boot is er uitgegaan van een totale
financieringsbehoefte van €1,5 miljoen. Dit zijn de totale kosten van de aanschaf van
de boot in combinatie met de laadinfrastructuur.

•

Bij voorkeur dient de nieuwe ZEV-boot in 2020 in gebruik genomen te worden.

•

Er is een eigen vermogen beschikbaar voor een gedeelte van de financieringsbehoefte

•

Er is geen fonds voor veren beschikbaar vanuit de provincie.

•

De financiering moet gedragen kunnen worden door Ton Paulus Veerbedrijf Cuijk BV;
een andere BV van de ondernemer zal niet garant staan.

•

De ondernemer staat open voor een leaseconstructie van de beoogde nieuwe boot.
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3. Scenario’s financiering
Voor het vinden van de optimale financieringsmix zijn verschillende scenario’s onderzocht.
Voor deze scenario’s zijn meerdere financieringsbronnen bekeken: eigen vermogen, subsidies,
crowdfunding, bancaire lening en overheidslening. Voor deze casus zal een combinatie van
bronnen het meest voor de hand liggend zijn. In de bijlage zijn vijf scenario’s uitgewerkt, waarvan de twee meest voor de hand liggende in dit memo worden uitgelicht.
Scenario 1 – Gecombineerde financiering bank en crowdfunding
Binnen dit scenario is er uitgegaan van een eigen inbreng en wordt het overige deel voor een
zo groot deel mogelijk gefinancierd door de bank en crowdfunding. Op basis van een analyse
en eisen van de gesproken financieringspartijen kan Ton Paulus Veerbedrijf Cuijk BV maximaal
€430.000 bij de bank lenen en maximaal €125.000 via crowdfunding ophalen. De financieringskosten voor dit scenario bedragen in totaal €173.000 over de totale afschrijvingsperiode van
25 jaar, waardoor dit de duurste optie is. De relatief hoge financieringskosten worden verklaard
door de hoge rentekosten van crowdfunding.
Omdat exploitatiecijfers ontoereikend zijn om de volledige financieringsvraag met vreemd vermogen te financieren is er een financieringstekort. Daarnaast wordt op basis van dit scenario
een cumulatief exploitatietekort verwacht van €198.000 voor de komende 25 jaar.
Scenario 2 – Maximaal door bank gefinancierd
Binnen dit scenario is er uitgegaan van een eigen inbreng en wordt het overige deel voor een
zo groot deel mogelijk gefinancierd door de bank. Op basis van een analyse en aanvullende
eisen van de gesproken financieringspartijen kan Ton Paulus Veerbedrijf Cuijk BV maximaal
€640.000 bij de bank lenen. De financieringskosten voor dit scenario bedragen in totaal
€164.000 over de totale afschrijvingsperiode van 25 jaar.
Omdat de huidige exploitatiecijfers niet voldoen aan de eisen van de bank is er een financieringstekort. Daarnaast wordt op basis van dit scenario een cumulatief exploitatietekort verwacht van €189.000 voor de komende 25 jaar.
4. Vervolgstappen
In beide scenario’s wordt een financieringstekort verwacht vanwege de beperkte jaarwinst van
Ton Paulus Veerbedrijf Cuijk BV. Dit wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingskosten van de
boot niet terug te zien zijn in de opbrengsten per overtocht, waardoor de exploitatie in negatieve zin wordt beïnvloed. Het verhogen van de prijs per overtocht kan de draagkracht voor
vreemd vermogen financiering verhogen, waardoor meer geld geleend kan worden. Dit is echter geen optie, vanwege het risico op klantverlies. Het financieringstekort dient daarom overbrugt te worden door een externe partij.
Subsidie lijkt hiervoor een geschikt middel, maar voor deze casus is momenteel geen passende
subsidie voorhanden. Mochten er subsidies beschikbaar zijn dan dienen deze waarschijnlijk in
de gemeentelijke en/of provinciale sfeer gezocht te worden. Vanwege de hoge onzekerheid
van het toegekend krijgen van een subsidie wordt deze optie daarom verder buiten beschouwing gelaten in dit memo.
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Een andere voor de hand liggende externe partij, die het financieringstekort kan overbruggen,
is de Provincie Noord-Brabant. Ton Paulus Veerbedrijf Cuijk BV heeft het recht om de overtocht
te exploiteren, maar de concessie houdt echter geen rekening gehouden met de afschrijving
van de boot.
De provincie dient overtuigd te worden van het feit dat er met de huidige exploitatie geen
toekomst is voor de veerpont in Cuijk – wat in brede zin geldt voor de gehele veerpontensector
in Nederland, enkele uitzonderingen daargelaten. Er is sprake van een structureel probleem
dat, gezien het maatschappelijk belang, aangepakt dient te worden. De exploitant zal zodoende het gesprek aan moeten gaan met provincie en gemeente(n). Oplossingsrichtingen
waaraan gedacht kan worden zijn het verlagen van de (jaarlijkse) concessie, het verstrekken
van een lening tegen 0% rente, een lease-constructie of het verstrekken van een vergoeding
dat de afschrijvingskosten van de nieuwe boot dekt. Een combinatie hiervan is ook een optie.
Naast het aankaarten van het maatschappelijk belang kan ook crowdfunding worden ingezet
om de decentrale overheden te overtuigen van de waarde van de veerdienst. Zoals beschreven
in scenario 1 zijn hier wel nadelen aan verbonden: hogere rentekosten en minder vreemd vermogen kan worden aangeboord.
•

Bij een afschrijvingstermijn van de nieuwe boot van 25 jaar zijn de financieringskosten
€9.000 hoger vergeleken met scenario 2.

•

Daarnaast kan er €85.000 minder worden gefinancierd met vreemd vermogen vergeleken met scenario 2.

De betrokkenheid van burgers en omgeving via crowdfunding heeft echter ook voordelen. Het
kan leiden tot meer overtochten (en dus meer omzet) en het vergroot de kans dat de decentrale overheden willen helpen het financieringstekort te overbruggen, omdat de burgers de
nut en noodzaak van een (duurzame) veerdienst al hebben benadrukt. Mocht de provincie
en/of gemeente het begrotingstekort met een groter bedrag kunnen overbruggen, dan kan
dit extra bedrag de financiering bij bijvoorbeeld de bank (gedeeltelijk) vervangen.
Samenvattend kan worden gesteld dat de businesscase op dit moment niet rond rekent, met
name doordat de afschrijvingskosten niet worden doorberekend in de prijs van de overtocht.
Dit leidt ertoe dat het financieringstekort met behulp van een externe partij – bijv. provincie of
gemeente – overbrugt dient te worden. Bij de gesprekken met deze decentrale overheden
dient het maatschappelijk belang van de veerdienst en het structurele karakter van het financieringsprobleem benadrukt te worden.
Kortom:
➔ Ga in gesprek met de provincie en gemeente(n) om oplossingsrichtingen te verkennen.
➔ Ga in gesprek met crowdfunding-partij om te toetsen in hoeverre crowdfunding-campagne betekenisvol kan zijn voor deze casus.
➔ Blijf subsidiebronnen volgen
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2.2 Memo Road to Finance casus De Bergsche Maasveren
Twynstra Gudde ondersteunt de Coalitie Zero Emissie Veerponten bij de verduurzaming van
de Nederlandse veerdiensten. Financiering is daarbij een van de prioriteiten. Dit memo vormt
het slotstuk van het onderdeel financiering en biedt voor de casus van Stichting De Bergsche
Maasveren – hierna ‘de Stichting’ genoemd – een overzicht van de te nemen stappen.
Het memo is als volgt opgebouwd:
•

Activiteiten: overzicht van de door Twynstra Gudde uitgevoerde acties;

•

Kenmerken casus: basisaspecten van casus;

•

Financiële afwegingen en scenario’s omtrent financieringsbehoefte;

•

Conclusie;

•

Vervolgstappen: aanbevelingen voor vervolg.

1. Activiteiten
In de afgelopen maanden heeft Twynstra Gudde voor de coalitie verschillende activiteiten uitgevoerd om de transitie naar zero emissie veerponten (ZEV) te versnellen. Voor het onderdeel
financiering zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
-

In kaart brengen van de financieringsbehoefte per casus;

-

Verkennen financieringsmogelijkheden per casus;

-

Continue checken subsidiemogelijkheden;

-

Organiseren werksessie financiering;

-

Gesprekken met relevante stakeholders, zoals banken, subsidieverstrekkers, decentrale overheden en een crowdfunding partij.

2. Kenmerken casus
Wat betreft de (financiële) kenmerken van casus De Bergsche Maasveren kan het volgende
worden geconcludeerd:
•

Bij voorkeur dient de eerste ZEV-boot uiterlijk in 2024 in gebruik genomen te worden;

•

De Stichting is eigenaar van de huidige schepen;

•

Op 1 februari 2009 heeft Rijkswaterstaat de pontveren overgedragen aan de oevergemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Zaltbommel. Deze gemeenten
hebben de Stichting Bergsche Maasveren opgericht;

3. Financiële afwegingen en scenario’s omtrent financieringsbehoefte
Voor het vinden van de optimale financieringsmix zijn verschillende scenario’s onderzocht.
Voor deze scenario’s zijn meerdere financieringsbronnen bekeken: eigen vermogen, subsidies,
crowdfunding, bancaire lening en overheidslening. Aangezien de Stichting voldoende eigen
middelen heeft en mogelijk goedkoop kan lenen bij de gemeenten zijn de bancaire opties en
crowdfunding relatief duur en dus niet interessant. De volgende afwegingen dienen worden
gemaakt:
1.

Investeren met eigen vermogen vs. gemeentelijke lening met lage rente.

2.

Nieuwe ZEV-boot vs. ombouw huidige boot naar ZEV-boot.
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Investeren met eigen vermogen vs. financiering tegen lage rente vanuit de gemeenten
Hier wordt de aanname gemaakt dat de Stichting tegen lage rente kan lenen bij de omliggende
gemeenten. Dit betekent dat er een afweging dient te worden gemaakt in hoeverre de Stichting haar eigen liquide middelen beschikbaar wil stellen voor de aanschaf of ombouw van een
schip. Indien er wordt gekozen voor het aanwenden van de eigen liquide middelen is er geen
sprake van (directe) rentekosten. Dit lijkt een voordeel, maar er dient hier ook rekening te
worden gehouden met zogeheten alternatieve kosten. Doordat de Stichting haar liquide middelen steekt in de aanschaf van een schip kunnen deze middelen niet meer worden belegd.
De verloren opbrengsten die hierdoor ontstaan worden alternatieve kosten genoemd. Er moet
dus een vergelijking worden gemaakt tussen alternatieve kosten vs. rentekosten. Als vuistregel
geldt vaak dat wanneer de alternatieve kosten (verloren opbrengsten) hoger zijn dan de rentekosten van het aangetrokken vreemd vermogen, er vreemd vermogen moet worden aangetrokken. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de solvabiliteit van de Stichting
(eigen vermogen vs. vreemd vermogen).
Op basis van een analyse op bovenstaande twee punten (alternatieve kosten en solvabiliteit)
kan worden geconcludeerd dat het voor de Stichting de meeste waarde oplevert om geld te
lenen bij de gemeenten. Op dit moment kunnen banken al tegen 2,5% rente een lening aanbieden. In geval van een goedkopere (of zelfs renteloze) lening verstrekt door de gemeenten
zullen de rentekosten (<2,5%) lager zijn dan de alternatieve kosten. Doordat de gemeenten
bestuurlijk betrokken zijn bij de Stichting en eigenaar zijn van het veerrecht, zullen zij naar
verwachting eerder geneigd zijn een renteloze lening te verstrekken.
Nieuwe ZEV-boot vs. ombouw huidige boot naar ZEV-boot
Er dient ook een afweging te worden gemaakt of de Stichting een nieuw schip aanschaft of
haar huidige veerpont(en) laat ombouwen naar een elektrische veerpont. In geval van de aanschaf van een nieuw schip zijn er ook weer twee keuzes te maken. Er is namelijk ook een mogelijkheid om samen met twee andere veerexploitanten een gezamenlijke uitvraag te doen.
Dit kan tot lagere kosten leiden i.v.m. schaalvoordelen en het feit dat één van de ondernemers
al bouwtekeningen klaar heeft liggen voor de nieuwe veerpont(en). Er zijn dus drie verschillende scenario’s te onderscheiden, met elk zijn voor- en nadelen.
Scenario 1 – Nieuwe ZEV veerpont (eigen inkoop)
De aanschaf van een veerpont kan de Stichting zelf optuigen. Het voordeel hiervan is dat het
ontwerp en de functionaliteit precies overeenkomt met de wensen en eisen van de Stichting.
Scenario 2 – Nieuwe ZEV veerpont (gezamenlijke inkoop)
Een ander scenario is de aanschaf van een nieuwe veerpont in samenwerking met andere veerbedrijven. Het voordeel hiervan is dat er schaalvoordelen kunnen worden behaald, wat leidt
tot een lagere investeringsbehoefte. De aanschafkosten voor een elektrische veerpont door
middel van een gezamenlijke inkoop worden geschat op ca. €1,5 miljoen.
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Een voorwaarde voor een dergelijke constructie is dat de andere betrokken veerbedrijven dezelfde eisen en wensen moeten hebben met betrekking tot de nieuwe veerpont. Dit houdt in
dat het aantal passagiers, duur van de overtocht, aanwezige infrastructuur, etc. vergelijkbaar
moeten zijn met elkaar. Op basis van gevoerde gesprekken binnen de ZEV coalitie is vastgesteld dat een drietal casussen vergelijkbaar zijn met elkaar. Alle drie de casussen (waaronder
de Stichting) zien daarom een mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop.
Scenario 3 – Ombouw huidige veerpont
Een derde en laatste scenario is de ombouw van een conventionele veerpont dat nu in bedrijf
is naar een elektrische veerpont. Op basis van gevoerde gesprekken met de Stichting is gebleken dat er in ieder geval één schip in aanmerking kan komen voor de ombouw. Op basis van
een inschatting van een exploitant binnen de coalitie wordt er verwacht dat de kosten van
ombouw van een veerpont ongeveer 60% is van de aanschafkosten van een nieuwe veerpont.
In theorie kan dit scenario dus de goedkoopste zijn.
Het nadeel van dit scenario is dat er sprake is van enige onzekerheid en complexiteit, waardoor
de kosten-batenanalyse mogelijk in het nadeel van de ombouw van de veerpont pleit. Dit heeft
te maken met het feit dat het volledige schip o.a. moet worden gestript, compartimenten opnieuw moeten worden ingedeeld en oude onderdelen moeten voldoen aan de nieuwe weten regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe ES-TRIN regelgeving die vanaf 2020 moet
ingaan. Daarnaast is ook geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde van het huidige dieselschip. Als er nog een aanzienlijk bedrag kan worden verdiend op de verkoop van
de diesel veerpont dan wordt de optie nieuwbouw interessanter. Tenslotte is er ook geen rekening gehouden met bedrijfszekerheid. Als een schip moet worden omgebouwd dan zal deze
voorlopig niet beschikbaar zijn voor overtochten. De Stichting heeft een reserveschip, maar als
er iets gebeurt met de andere veerponten dan kan de Stichting niet aan zijn overtocht verplichting voldoen. Tenslotte moeten de onderdelen (zoals het casco), die behouden worden
tijdens de ombouw, net zo lang mee kunnen gaan als de afschrijvingstermijn van een nieuw
schip. Mochten deze ‘oude’ onderdelen vroeg vervangen moeten worden dan leidt dit tot versnelde afschrijving met hogere afschrijvingskosten tot gevolg.
4. Conclusie
Op basis van bovenstaande informatie kunnen er een aantal zaken worden geconcludeerd:
•

Vanwege de hogere mate van onzekerheid en complexiteit heeft scenario 3 niet de
voorkeur. Dit betekent dat het voor de Stichting het meest gunstig is om een nieuw
schip aan te schaffen;

•

De hogere investeringskosten voor aanschaf van een nieuwe veerpont door middel
van een individueel inkooptraject kunnen worden vermeden door een gezamenlijk inkooptraject te starten.

•

Het starten van een gezamenlijk inkooptraject is haalbaar. Er zijn twee andere casussen
geïdentificeerd die vergelijkbare wensen en eisen hebben uitgesproken m.b.t. een
nieuwe veerpont;

•

Bij een dergelijk gezamenlijk inkooptraject dienen de andere twee casussen mee te
doen met de aanbestedingsplicht van de Stichting;
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•

De nieuwe veerpont kan het beste met vreemd vermogen worden gefinancierd, mits
de rentelasten lager zijn dan het rendement op beleggingen;

•

Een bank kan al financieren tegen 2,5% rente, dus een lening bij de gemeente levert
pas voordelen op als er minder dan 2,5% rente wordt gevraagd.

5. Vervolgstappen
➔ Ga in gesprek met de oevergemeenten om financiering middels vreemd vermogen
tegen lage rente mogelijk te maken;
➔ Werk het gezamenlijke inkooptraject verder uit met de twee overige veerexploitanten.

2.3 Memo Road to Finance casus Genemuiden
Twynstra Gudde ondersteunt de Coalitie Zero Emissie Veerponten bij de verduurzaming van
de Nederlandse veerdiensten. Financiering is daarbij een van de prioriteiten. Dit memo vormt
het slotstuk van het onderdeel financiering en biedt voor de casus van Veerpont Genemuiden
BV – hierna casus Genemuiden genoemd – een overzicht van de te nemen stappen.
Het memo is als volgt opgebouwd:
•

Activiteiten: overzicht van de door Twynstra Gudde uitgevoerde acties

•

Kenmerken casus: basisaspecten van casus

•

Scenario’s financiering: voor- en nadelen van de onderzochte scenario’s

•

Vervolgstappen: aanbevelingen voor vervolg

1. Activiteiten
In de afgelopen maanden heeft Twynstra Gudde voor de coalitie verschillende activiteiten uitgevoerd om de transitie naar zero emissie veerponten (ZEV) te versnellen. Voor het onderdeel
financiering zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
-

In kaart brengen van de financieringsbehoefte per casus;

-

Verkennen financieringsmogelijkheden per casus;

-

Continue checken subsidiemogelijkheden;

-

Organiseren werksessie financiering;

-

Gesprekken gevoerd met relevante stakeholders, zoals banken, subsidieverstrekkers,
decentrale overheden en een crowdfunding partij.

2. Kenmerken casus
Bij het beschrijven van de kenmerken van de casus Genemuiden is een onderscheid gemaakt
tussen kenmerken die betrekking hebben op de specificaties van de boot en kenmerken die
betrekking hebben op de financiële situatie van de casus. In de bijlage zijn de specificaties van
de huidige en beoogde boot beschreven.
Wat betreft de financiële kenmerken van Veerpont Genemuiden BV kan het volgende worden
geconcludeerd:
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•

Voor de financiering van een nieuwe elektrische boot is er uitgegaan van een totale financieringsbehoefte van €1,5 miljoen. Dit zijn de totale kosten van de aanschaf van de boot in combinatie met de laadinfrastructuur.

•

Bij voorkeur dient de nieuwe ZEV-boot in 2021 in gebruik genomen te worden.

•

Er is een eigen vermogen beschikbaar voor een gedeelte van de financieringsbehoefte.

•

Er is geen fonds voor veren beschikbaar vanuit de provincie.

•

De financiering moet gedragen kunnen worden door Veerpont Genemuiden BV;
een andere BV van de ondernemer zal niet garant staan.

•

De ondernemer staat open voor een leaseconstructie van de beoogde nieuwe
boot.

3. Scenario’s financiering
Voor het vinden van de optimale financieringsmix zijn verschillende scenario’s onderzocht.
Voor deze scenario’s zijn meerdere financieringsbronnen bekeken: eigen vermogen, subsidies,
crowdfunding, bancaire lening en overheidslening. Voor deze casus zal een combinatie van
bronnen het meest voor de hand liggend zijn. In de bijlage zijn vijf scenario’s uitgewerkt, waarvan de twee meest voor de hand liggende in dit memo worden uitgelicht.
Scenario 1 – Gecombineerde financiering bank en crowdfunding
Binnen dit scenario is er uitgegaan van een eigen inbreng en wordt het overige deel voor een
zo groot deel mogelijk gefinancierd door de bank en crowdfunding. Op basis van analyse en
aanvullende eisen van de gesproken financieringspartijen kan Veerpont Genemuiden BV maximaal €430.000 bij de bank lenen en maximaal €125.000 via crowdfunding ophalen. De financieringskosten voor dit scenario bedragen in totaal €173.000 over de totale afschrijvingsperiode van 25 jaar, waardoor dit de duurste optie is. De relatief hoge financieringskosten worden
verklaard door de hoge rentekosten van crowdfunding.
Omdat de exploitatiecijfers niet aan de eisen van de bank voldoen is er een financieringstekort.
Daarnaast wordt op basis van dit scenario een cumulatief exploitatietekort verwacht van
€198.000 voor de komende 25 jaar.
Scenario 2 – Maximaal door bank gefinancierd
Binnen dit scenario is er uitgegaan van een eigen inbreng en wordt het overige deel voor een
zo groot deel mogelijk gefinancierd door de bank. Op basis van hierboven beschreven financiële kenmerken en eisen van de gesproken financieringspartijen kan Veerpont Genemuiden
BV maximaal €640.000 bij de bank lenen. De financieringskosten voor dit scenario bedragen
in totaal €164.000 over de totale afschrijvingsperiode van 25 jaar.
Omdat de exploitatiecijfers niet voldoen aan de eisen van de bank is er een financieringstekort.
Daarnaast wordt op basis van dit scenario een cumulatief exploitatietekort verwacht van
€189.000 voor de komende 25 jaar.
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4. Vervolgstappen
In beide scenario’s wordt een financieringstekort verwacht vanwege de beperkte jaarwinst van
Veerpont Genemuiden BV. Dit wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingskosten van de boot
niet terug te zien zijn in de opbrengsten per overtocht, waardoor de exploitatie in negatieve
zin wordt beïnvloed. Het verhogen van de prijs per overtocht kan de draagkracht voor vreemd
vermogen financiering verhogen, waardoor meer geld geleend kan worden. Dit is echter geen
optie, vanwege het risico op klantverlies. Het financieringstekort dient daarom overbrugt te
worden door een externe partij.
Subsidie lijkt hiervoor een geschikt middel, maar voor deze casus is momenteel geen passende
subsidie voorhanden. Mochten er subsidies beschikbaar zijn dan dienen deze waarschijnlijk in
de gemeentelijke en/of provinciale sfeer gezocht te worden. Vanwege de hoge onzekerheid
van het toegekend krijgen van een subsidie wordt deze optie daarom verder buiten beschouwing gelaten in dit memo.
Een andere voor de hand liggende externe partij, die het financieringstekort kan overbruggen,
is de Provincie Overijssel. De provincie heeft de concessie verleend die Veerpont Genemuiden
BV het recht geeft om de overtocht te exploiteren. Binnen deze concessie is echter geen rekening gehouden met de afschrijving van de boot.
De provincie dient overtuigd te worden van het feit dat er met de huidige exploitatie geen
toekomst is voor de veerpont in Genemuiden – wat in brede zin geldt voor de gehele veerpontensector in Nederland, enkele uitzonderingen daargelaten. Er is sprake van een structureel
probleem dat, gezien het maatschappelijk belang, aangepakt dient te worden. De exploitant
zal zodoende het gesprek aan moeten gaan met provincie en gemeente(n). Oplossingsrichtingen waaraan gedacht kan worden zijn het verlagen van de (jaarlijkse) concessie, het verstrekken van een lening tegen 0% rente, een lease-constructie of het verstrekken van een vergoeding dat de afschrijvingskosten van de nieuwe boot dekt. Een combinatie hiervan is ook een
optie.
Naast het aankaarten van het maatschappelijk belang kan ook crowdfunding worden ingezet
om de decentrale overheden te overtuigen van de waarde van de veerdienst. Zoals beschreven
in scenario 1 zijn hier wel nadelen aan verbonden: hogere rentekosten en minder vreemd vermogen kan worden aangeboord.
•

Bij een afschrijvingstermijn van de nieuwe boot van 25 jaar zijn de financieringskosten
€9.000 hoger vergeleken met scenario 2.

•

Daarnaast kan er €85.000 minder worden gefinancierd met vreemd vermogen vergeleken met scenario 2.

De betrokkenheid van burgers en omgeving via crowdfunding heeft echter ook voordelen. Het
kan leiden tot meer overtochten (en dus meer omzet) en het vergroot de kans dat de decentrale overheden willen helpen het financieringstekort te overbruggen, omdat de burgers de
nut en noodzaak van een (duurzame) veerdienst al hebben benadrukt. Mocht de provincie
en/of gemeente het begrotingstekort met een groter bedrag kunnen overbruggen, dan kan
dit extra bedrag de financiering bij bijvoorbeeld de bank (gedeeltelijk) vervangen.
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Samenvattend kan worden gesteld dat de businesscase op dit moment niet rond rekent, met
name doordat de afschrijvingskosten niet worden doorberekend in de prijs van de overtocht.
Dit leidt ertoe dat het financieringstekort met behulp van een externe partij – bijv. provincie of
gemeente – overbrugt dient te worden. Bij de gesprekken met deze decentrale overheden
dient het maatschappelijk belang van de veerdienst en het structurele karakter van het financieringsprobleem benadrukt te worden.
Kortom:
➔ Ga in gesprek met de provincie en gemeente(n) om oplossingsrichtingen te verkennen.
➔ Ga in gesprek met crowdfunding-partij om te toetsen in hoeverre crowdfunding-campagne betekenisvol kan zijn voor deze casus.
➔ Blijf subsidiebronnen volgen.

2.4 Projectfiche ZEVO - OP Oost
Datum: 31 juli 2019
Onderwerp: Projectfiche ZEVO - OP Oost

Dit projectfiche vormt een beknopte weergave van het ZEVO projectidee. Graag gaan we met
OP Oost in gesprek om de kans rijkheid binnen de openstelling Slimme CO2-reductie (3.1) te
toetsen en te kijken welke elementen nodig zijn om tot een kansrijke indiening te komen.
Context / aanleiding
- Nederlandse veerdiensten zijn verre van zuinig qua uitstoot, momenteel vaart nog
geen enkele Nederlandse veerdienst volledig duurzaam. Dit is echter wel mogelijk,
blijkt uit Noorse en Deense voorbeelden.
- Het ontbeert exploitanten van Nederlandse veerdiensten echter aan middelen, kennis
en aanbod van zero-emissie oplossingen.
- Bij de veerdienst in Genemuiden is er een natuurlijk moment om de huidige, bijna
afgeschreven, veerboot te vervangen.
- Een uitgelezen mogelijkheid om in Overijssel een zero-emissie veerboot te laten ontwikkelen en bouwen.
- Dit is niet alleen goed voor het terugdringen van de luchtvervuiling en de CO2-reductie, maar ook voor de branding van Overijssel, de doorontwikkeling/toepassing van
zero-emissie-technieken en de concurrentiepositie van de Scheepswerf.
- Exploitant Veerpont Genemuiden BV maak sinds 2017 deel uit van het publiek-private
initiatief Coalitie Zero Emissie Veerponten, dat tot doel heeft de toepassing en uitrol
van zero emissie veerponten in Nederland te versnellen. In dit verband zijn diverse
technische en financiële haalbaarheidstoetsen en businesscase-scans uitgevoerd,
waarop dit initiatief kan bouwen.
Activiteiten
1. Onderzoek
o Onderzoeken toepasbaarheid zero emissie oplossingen i.s.m. scheepsbouwer
2. Ontwikkelen prototype
o Bouw prototype i.s.m. scheepsbouwer en onderwijsinstelling
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Betrekken graag onderwijsinstelling of vakschool bij project om docenten en
leerlingen enthousiast te maken voor duurzame technieken en om te leren
van hun praktische inzichten
3. Testen prototype
o Testen prototype in de praktijk
o Eventuele aanpassingen verrichten aan ontwerp en prototype
4. Kennisdisseminatie
o Verspreiden kennis, opdat andere Nederlandse veerexploitanten kennis kunnen nemen van de resultaten en om kennispositie van scheepsbouwer te benadrukken
5. Proces
o Projectmanagement activiteiten
Begroting
- Onderzoek: €200.000
- Ontwikkelen prototype: €1.900.000
- Testen: €150.000
- Kennisdisseminatie: €150.000
- Projectmanagement: €100.000
- Totaal: €2.500.000
o

Financiering
- Bijdrage Veerpont Genemuiden BV: €500.000
- Bijdrage Thecla Bodewes Shipyards BV: €50.000
- Bijdrage onderwijsinstelling: €100.000
- Bijdrage gemeenten / provincie: €600.000
- Bijdrage EFRO: €1.250.000
- Totaal: €2.500.000
Consortium
Als projectpartner:
- Veerpont Genemuiden BV (exploitant, Overijssel)
- Thecla Bodewes Shipyards (scheepsbouwer, Overijssel)
- Nog te bepalen onderwijsinstelling (vakkennis/techniek, Overijssel)
Aanvullend:
- Branchevereniging overzetveren VEEON (kennis/opschaling)
- Branchevereniging scheepsbouwers NMT (kennis/opschaling)
Vragen
➢ In hoeverre is dit projectidee passend binnen deze openstelling?
➢ Passen zero-emissie veerboten binnen een van de S3-sectoren?
➢ Welke aanbevelingen heeft u voor het projectvoorstel?
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3. Keuringstraject/IL&T

Activiteiten:
- Organiseren gesprekken met keuringsinstanties en ILenT voor scherp krijgen vereisten
goedkeuringsproces.
o gesprek met NBKB heeft plaatsgevonden
o Vertegenwoordiging vanuit de exploitanten gewenst
Resultaat:
- Openen dialoog met ILenT en keuringsinstanties over de diverse casussen
- Een uitgewerkt proces/ stappenplan per casus om vanuit ILenT en keuringsinstanties
goedkeuring te krijgen waarmee casushouders stappen richting concrete realisatie
kunnen zetten
In dit onderdeel zou door middel van gesprekken met klassebureau’s en IL&T een stappenplan
uitgewerkt worden voor de certificering van de elekrische veerponten. Helaas hebben niet alle
gesprekken plaats kunnen vinden, omdat er geen contact gelegd kon worden met IL&T en een
tweede klassebureau. Wel heeft er in de plaats van het gesprek met IL&T een gesprek plaatsgevonden met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar IL&T een agentschap van
is. Daarnaast heeft een gesprek met een scheepsbouwer (zie paragraaf 1.3) ook nuttige inzichten opgeleverd m.b.t. certificering. Op basis van de gevoerde gesprekken zijn we ervan overtuigd dat certificering van de elektrische veerpont mogelijk is. Hieronder worden de gesprekken met het klassebureau NBKB en het ministerie van I&W samengevat.
Gesprek met klassebureau NBKB
De belangrijkste bevinding met het klassebureau was dat elektrisch varen technisch gezien
mogelijk is. Er is echter wel een ontheffing noodzakelijk op Nederlands of Europees niveau.
• Het aanvragen van een dergelijke ontheffing binnen Nederland duurt ca. 1,5 jaar
• Het verkrijgen ontheffing op Europees niveau duurt ca. 3 jaar.
De wens van het klassebureau is dat er door de coalitie algehele vrijstelling voor kleine schepen
(zoals veerponten) wordt aangevraagd. Er werd door NBKB aangegeven dat het wenselijk is
om een klassebureau te betrekken bij het opstellen van een concreet voorstel. Een klassebureau kan namelijk akkoord geven d.m.v. een risico inventarisatie of veiligheidsstudie op basis
van de tekeningen van het definitieve ontwerp van de elektrische veerpont.
Gesprek met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Daarnaast is er ook contact geweest met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Het
ministerie heeft een onderzoek laten doen naar de knelpunten van elektrische aandrijving van
schepen. Één discussie gaat over een tweede aandrijving die bij kan springen als je aan de
normale voorschriften wil voldoen. Dit kan leiden tot extra kosten. In sommige gevallen kan je
een ontheffing ontvangen van deze voorschriften. Er is echter nog onduidelijkheid over de
interpretatie van deze voorschriften. Hierover wordt op dit moment gesproken op Europees
niveau en Nederland probeert druk achter deze gesprekken te zetten.
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Kortom, het advies is om zo vroeg mogelijk IL&T te betrekken bij de bouw zodat er vrijwel
geen onzekerheid is zodra de veerpont wordt opgeleverd. De overheid wil graag elektrisch
varen mogelijk maken, maar vanwege druk vanuit de Europese Unie ontstaat er vertraging. Dit
betekent dat er niet heel veel invloed uitgeoefend kan worden op het beleid t.o.v. van de
richtlijnen, omdat de Nederlandse overheid hier al druk achter zet.
Hoe nu verder?
- Betrek een klassebureau in de uitwerking van de casus (vroegtijdig bij tekeningen)
- Neem contact met de acculeverancier (goedkeuringstraject en de norm)
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4. Interreg

Interreg aanvraag
Onderwerp: projectvoorstel Interreg aanvraag

Een projectvoorstel voor een zero-emissie veerponten project is ingediend bij het Europese
subsidieprogramma Interreg North Sea Region. Begin juni hebben we bericht ontvangen dat
het projectvoorstel niet is goedgekeurd. Het projectvoorstel is ‘Road to Zero-Emission Ferries
(R2ZEF)’ getiteld een internationaal consortium gemobiliseerd, met partners uit Noorwegen,
Zweden, Denemarken, België en Nederland. De gemeente Amsterdam is lead partner. De aanvraag is hieronder te vinden.
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5. Verbinden en verspreiden

Activiteit: Verbinding leggen met provincies Limburg, Overijssel en Noord-Brabant om meedenken kracht te organiseren. Partijen kunnen het immers op dit moment niet alleen.

5.1 Memo Ondersteuningsvraag Provincie Noord-Brabant
Datum: 1 augustus 2019
Onderwerp: Memo ondersteuningsvraag Provincie Noord-Brabant

In mei 2019 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen Jan Bekkering (Provincie Noord-Brabant), Peter Groenestein (Stichting De Bergsche Maasveren), Jan Willem de Kleuver en Hans
van der Zwan (beiden Twynstra Gudde) over de transitie naar zero emissie veerponten. Dit
gesprek was een eerste kennismaking om te kijken in hoeverre en in welke mate de Provincie
kan bijdragen aan het wegnemen van de vertragende factoren bij de transitie naar zero emissie
veerponten in Noord-Brabant.
Deze notitie vormt hierop een vervolg. In de notitie is allereerst het belang van de transitie en
het belang van veerponten toegelicht. Vervolgens zijn twee typische Brabantse cases, evenals
een specificering van de ondersteuningsvraag richting de Provincie, uitgewerkt.
1. Coalitie Zero Emissie Veerponten
Sinds 2017 ondersteunt Twynstra Gudde als initiatiefnemer de Coalitie Zero Emissie Veerponten, een coalitie die is gevormd om de haalbaarheid van zero emissie veerponten in Nederland
te onderzoeken en de transitie naar duurzame veerdiensten te versnellen. Duurzame veerdiensten dragen bij aan het terugdringen van luchtvervuiling en het verminderen van CO2-emissies. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en aan het behalen van de klimaatdoelstellingen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Daarnaast biedt de verduurzaming een kans voor de Nederlandse maritieme industrie om zero emissie technieken voor
veerponten te ontwikkelen en op grotere schaal toe te passen in de bredere maritieme sector.
De coalitie bestaat uit een vertegenwoordiging van partijen die nodig zijn om de ontwikkeling
en succesvolle toepassing van zero emissie veerponten mogelijk te maken: concessieverleners,
veerpontexploitanten, scheepswerven en maritieme toeleveranciers.
De transitie naar zero emissie veerponten kent een aantal drempels. Barrières die de coalitie
probeert weg te nemen. Vertragende factoren zijn onder meer keuringsinstanties, technische
uitdagingen, beperkte marktuitvraag en financiering. Voor elk van deze onderdelen heeft de
coalitie een werkprogramma ingericht waarin aan oplossingen wordt gewerkt.
2. Uitdagingen voor de sector om te verduurzamen
De delta in Nederland zorgt voor uitdagingen omtrent bereikbaarheid van gebieden. Om de
bereikbaarheid te borgen zijn er door de loop der jaren tal van bruggen gebouwd en honderden veerverbindingen opgestart. In Noord-Brabant zijn momenteel meer dan twintig auto-,
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fiets- en voetveren actief2. Zowel de brug als veerverbindingen zorgen er voor dat de regio’s
tussen gebieden bereikbaar zijn en daarmee aantrekkelijk zijn voor inwoners, ondernemers en
bezoekers. Waar bruggen periodiek onderhouden worden onder regie van diverse overheidslagen, is de exploitatie van veren (onderhoud en aanschaf) onderbelicht in het vigerende beleid
van overheden. Beleid verschilt sterk tussen provincies en tussen (oever)gemeenten en soms
is er zelfs geen veerpontenbeleid. Dit ondanks het erkende maatschappelijke belang van de
veren in Nederland. Op de middellange termijn kan dat er toe leiden dat veerdiensten stoppen
met varen. Immers, er zijn onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de afgeschreven boten
te vervangen voor een nieuw, en idealiter duurzaam, exemplaar. Dat kan in Brabant resulteren
in een forse toename van de reisafstand van honderden schoolgaande leerlingen en een vermeerdering van de CO2-uitstoot door omrijdende auto’s.
3. Brabantse cases
De veerverbindingen van De Bergsche Maasveren en die van Cuijk-Middelaar zijn twee cases
die beiden onderdeel zijn van de coalitie. Voor beide cases is onderzocht wat nodig is om de
stap naar zero emissie te maken. Uit de businesscase-analyse die door Twynstra Gudde is uitgevoerd blijkt dat er zonder externe partij geen toekomst is voor deze veerdiensten. De cases
staat daarin niet op zichzelf en gelden in brede zin geldt voor de gehele veerdienstensector in
Nederland – enkele uitzonderingen daargelaten. Hieronder worden beide cases toegelicht.
Casus veerdiensten De Bergsche Maasveren
Stichting De Bergsche Maasveren exploiteert drie veerverbindingen: Drongelense Veer, Bernse
Veer en Capelse Veer. Het betreft een publieke stichting, die eigendom is van vijf omliggende
gemeenten. Bij de oprichting heeft de stichting een bedrag ontvangen van de voormalige exploitant (Rijkswaterstaat). Dit is gestort in een fonds, waarmee de drie veerdiensten nog tot
ten minste tot 2039 gratis dienen te blijven voor de gebruikers.
Casus veerdienst Cuijk-Middelaar
De veerdienst die vaart tussen Cuijk-Middelaar vaart is een typisch voorbeeld van een casus
waar de exploitant zonder financiële steun van derden geen nieuw schip kan aanschaffen. De
casus kent de volgende (financiële) kenmerken:
- De ondernemer heeft de intentie om elektrisch, en zo emissie loos, te gaan veren.
- Het oude schip is aan vervanging toe, idealiter dient een nieuw schip in 2020 in gebruik
te worden genomen, opdat hernieuwde keuring van het oude schip kan worden ontlopen.
- Voor de financiering van een nieuw elektrische schip is uitgegaan van een totale financieringsbehoefte van €1,5 miljoen. Dit zijn de totale kosten van de aanschaf van
het schip in combinatie met de aanschaf van laadinfrastructuur.
- Er is een eigen vermogen beschikbaar voor een gedeelte van de financieringsbehoefte.
- Er is geen fonds of andere ondersteuning voor veren beschikbaar vanuit regionale
overheden.
- De financiering moet gedragen kunnen worden door Ton Paulus Veerbedrijf Cuijk BV;
een andere BV van de ondernemer zal niet garant staan.
- De ondernemer staat open voor een leaseconstructie van het beoogde nieuwe schip.
- De verwachting is dat operationele kosten (OPEX) van het emissie loze schip dalen
vanwege lagere brandstof- en onderhoudskosten.
2
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Voor het vinden van de optimale financieringsmix zijn door Twynstra Gudde verschillende scenario’s onderzocht. Hiervoor zijn meerdere financieringsbronnen bekeken: eigen vermogen,
subsidies, crowdfunding, bancaire lening en overheidslening. Met deze financieringsbronnen
zijn vijf scenario’s uitgewerkt, die echter geen van allen leiden tot een positieve exploitatie van
de veerdienst.
In alle scenario’s ontstaat een financieringstekort wat met name wordt veroorzaakt door de
beperkte jaarwinst. De afschrijvingskosten zijn namelijk niet verrekend in het overtochttarief,
waardoor de exploitatie in negatieve zin wordt beïnvloed. Het verhogen van de prijs per overtocht kan de draagkracht voor vreemd vermogen financiering verhogen, waardoor meer geld
geleend kan worden. Dit is echter geen optie, vanwege risico op klantverlies.
De eisen die banken stellen, waaronder relatief hoge rente, zijn te beperkend (zoals een te
korte looptijd van de lening en te hoge rentepercentages). Hierdoor kan er bij banken geen
volledige financiering worden opgehaald, ondanks dat de veerbedrijven winstgevend zijn.
Subsidies lossen het structurele financiële probleem niet op en kennen een grote mate van
onzekerheid qua toekenning. Overigens zijn er momenteel ook geen passende subsidies voor
handen. De exploitant heeft zodoende geen keuze en dient financiële steun te zoeken bij een
externe partij.
4. Ondersteuningsvraag aan Provincie Noord-Brabant
De Provincie is zo’n externe partij die de veerdiensten kan helpen bij hun toekomstbestendigheid.
De maatschappelijke relevantie van de veren is groot; het is onwenselijk dat de veren op termijn stoppen met varen. In twee provincies wordt dat belang onderkend door de beschikbaarstelling van financiële middelen. Zo kent Gelderland een fonds dat bijlegt in geval van een
exploitatietekort en kent Zuid-Holland een fonds waarmee de aanschaf van een duurzame
schip kan worden bekostigd.
Het ontbreekt de Provincie momenteel aan beleid met betrekking tot veerdiensten. Wat is het
maatschappelijk belang? Wat is de provinciale rol ten aanzien van veren? Op deze vragen heeft
de Provincie, zover wij weten, geen antwoord. Met het erkennen van het belang en het verstrekken van middelen tegen een renteloze lening zouden de Brabantse veerdiensten ontzettend gebaat zijn. Met deze middelen kunnen zij een nieuw schip kunnen aanschaffen en hun
exploitatie verbeteren. Dit draagt bovendien bij aan het terugdringen van de luchtvervuiling
en het verminderen van CO2-emissies, wat goed aansluit bij de provinciale ambities.
Wij gaan graag met de Provincie in gesprek om het belang van de veren, de businesscases en
de ondersteuningsvraag van de veerdiensten te duiden. Daarbij verkennen we graag de opties
voor het beschikbaar stellen van financiering.
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5.2 Memo Ondersteuningsvraag Provincie Limburg
Datum: 25 september 2019
Onderwerp: Memo ondersteuningsvraag Provincie Limburg

1. Coalitie Zero Emissie Veerponten
Sinds 2017 ondersteunt Twynstra Gudde als initiatiefnemer de Coalitie Zero Emissie Veerponten, een coalitie die is gevormd om de haalbaarheid van zero emissie veerponten in Nederland
te onderzoeken en de transitie naar duurzame veerdiensten te versnellen. Duurzame veerdiensten dragen bij aan het terugdringen van luchtvervuiling en het verminderen van CO2-emissies. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en aan het behalen van de klimaatdoelstellingen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Daarnaast biedt de verduurzaming een kans voor de Nederlandse maritieme industrie om zero emissie technieken voor
veerponten te ontwikkelen en op grotere schaal toe te passen in de bredere maritieme sector.
De coalitie bestaat uit een vertegenwoordiging van partijen die nodig zijn om de ontwikkeling
en succesvolle toepassing van zero emissie veerponten mogelijk te maken: concessieverleners,
veerpontexploitanten, scheepswerven en maritieme toeleveranciers.
De transitie naar zero emissie veerponten kent een aantal drempels. Barrières die de coalitie
probeert weg te nemen. Vertragende factoren zijn onder meer keuringsinstanties, technische
uitdagingen, beperkte marktuitvraag en financiering. Voor elk van deze onderdelen heeft de
coalitie een werkprogramma ingericht waarin aan oplossingen wordt gewerkt.
2. Uitdagingen voor de sector om te verduurzamen
De delta in Nederland zorgt voor uitdagingen omtrent bereikbaarheid van gebieden. Om de
bereikbaarheid te borgen zijn er door de loop der jaren tal van bruggen gebouwd en honderden veerverbindingen opgestart. In Limburg zijn momenteel 19 auto-, fiets- en voetveren actief3. Zowel de brug als veerverbindingen zorgen er voor dat de regio’s tussen gebieden bereikbaar zijn en daarmee aantrekkelijk zijn voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Waar
bruggen periodiek onderhouden worden onder regie van diverse overheidslagen, is de exploitatie van veren (onderhoud en aanschaf) onderbelicht in het vigerende beleid van overheden.
Beleid verschilt sterk tussen provincies en tussen (oever)gemeenten en soms is er zelfs geen
veerpontenbeleid. Dit ondanks het erkende maatschappelijke belang van de veren in Nederland. Op de middellange termijn kan dat er toe leiden dat veerdiensten stoppen met varen
omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de boten te vervangen voor een nieuw,
en idealiter duurzaam, exemplaar.
3. Casus in Limburg
Wij lichten één casus toe.
De veerverbindingen van Cuijk-Middelaar is een casus die onderdeel is van de coalitie. Voor
de cases is onderzocht wat nodig is om de stap naar zero emissie te maken. Uit de businesscase-analyse die door Twynstra Gudde is uitgevoerd blijkt dat er zonder ondersteuning ingewikkeld is om de transitie naar zero emissie veerponten te bereiken. De cases staat daarin niet
op zichzelf en gelden in brede zin geldt voor de gehele veerdienstensector in Nederland –
enkele uitzonderingen daargelaten. Hieronder wordt de casus toegelicht.
3
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Casus veerdienst Cuijk-Middelaar
De veerdienst die vaart tussen Cuijk-Middelaar vaart is een typisch voorbeeld van een casus
waar de exploitant zonder financiële steun van derden geen nieuw (elektrisch aangedreven)
schip kan aanschaffen. De casus kent de volgende (financiële) kenmerken:
• De ondernemer heeft de intentie om elektrisch, en zo emissie loos, te gaan veren.
• Het oude schip is aan vervanging toe, idealiter dient een nieuw schip in 2020 in gebruik te
worden genomen, opdat hernieuwde keuring van het oude schip kan worden ontlopen.
• Voor de financiering van een nieuw elektrische schip is uitgegaan van een totale financieringsbehoefte van €1,5 miljoen. Dit zijn de totale kosten van de aanschaf van het schip in
combinatie met de aanschaf van laadinfrastructuur.
• Er is een eigen vermogen beschikbaar voor een gedeelte van de financieringsbehoefte.
• Er is - zover bekend - geen fonds of andere ondersteuning voor veren beschikbaar vanuit
regionale overheden.
• De financiering moet gedragen kunnen worden door Ton Paulus Veerbedrijf Cuijk BV; een
andere BV van de ondernemer zal niet garant staan.
• De ondernemer staat open voor een leaseconstructie van het beoogde nieuwe schip.
• De verwachting is dat operationele kosten (OPEX) van het emissieloze schip dalen vanwege
lagere brandstof- en onderhoudskosten.
Voor het vinden van de optimale financieringsmix zijn door Twynstra Gudde verschillende scenario’s onderzocht. Hiervoor zijn meerdere financieringsbronnen bekeken: eigen vermogen,
subsidies, crowdfunding, bancaire lening en overheidslening. Met deze financieringsbronnen
zijn vijf scenario’s uitgewerkt, die echter geen van allen leiden tot een positieve exploitatie van
de veerdienst.
In alle scenario’s ontstaat een financieringstekort wat met name wordt veroorzaakt door de
beperkte jaarwinst. De afschrijvingskosten zijn namelijk niet verrekend in het overtochttarief,
waardoor de exploitatie in negatieve zin wordt beïnvloed. Het verhogen van de prijs per overtocht kan de draagkracht voor vreemd vermogen financiering verhogen, waardoor meer geld
geleend kan worden. Dit is echter geen optie, vanwege risico op klantverlies.
De eisen die banken stellen, waaronder relatief hoge rente, zijn te beperkend (zoals een te
korte looptijd van de lening en te hoge rentepercentages). Hierdoor kan er bij banken geen
volledige financiering worden opgehaald, ondanks dat de veerbedrijven winstgevend zijn.
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5.3 Green Deal
Het volgende is gemeld in de Green Deal over de Coalitie Zero Emissie Veerponten. Hiermee
wordt de ambitie van de coalitie publiekelijk duidelijk gemaakt.
Pilotprojecten
In de bijlage van deze Green Deal zijn een aantal voorbeelden opgenomen van pilotprojecten die
relevant zijn in het kader van de verduurzaming van de zeevaart en de binnenvaart. Het betreft
een niet-limitatieve lijst omdat er sprake is van voortschrijdende technologische ontwikkelingen.
Omdat deze en toekomstige pilots een zeer belangrijke rol spelen voor het realiseren van een
emissieloze scheepvaart zal de in te stellen Taskforce een overzicht opstellen en bijhouden van
alle relevante pilots. Met behulp van dit overzicht kan de Taskforce kennisuitwisseling en samenwerking tussen de pilots bevorderen en nagaan welke ondersteunende maatregelen gewenst zijn.
De volgende organisaties hebben aangegeven tijdens de Green Deal periode met pilotprojecten
concreet bij te dragen aan de doelstellingen van deze Green Deal:
-

Twynstra Gudde, NMT, de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren
in Nederland (VEEON), Gemeente Amsterdam, Provincie Zuid-Holland en Provincie
Overijssel vormen de coalitie ‘zero emissie veerponten’. Deze coalitie werkt vier zero
emissie casussen als demonstratieprojecten en maakt deze operationeel. Daartoe richten de partners een landelijk programma in, ondersteund door publieke en private
partijen op nationaal, regionaal en lokaal niveau en waar mogelijk met Europese betrokkenheid. De zero emissie veerponten varen in 2023 of eerder indien mogelijk.

De Green Deal is te downloaden via:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/11/green-deal
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