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Initiatief Type Eis CO2-PL Deelname VO Rol Toelichting

Methanol als 
Energiestap naar 
Emissieloze 
Nederlandse 
Scheepvaart

Innovatiepartnersch
ap door 
marktpartijen

4.D.1/5.D.1 A) Initiatiefnemer Deelname in 
werkgroepen voor 
specifieke 
werkpakketten

Dit project beoogt – door intensieve samenwerking tussen 
de Nederlandse maritieme industrie en kennisinstellingen – 
verificatie (in onderzoek labs) en validatie (in field labs) van 
ontwikkelde veilige, modulaire en forward compatible 
vermogens- en energiesystemen op basis van methanol, te 
komen. Deze systemen stellen de Nederlandse maritieme 
sector in staat de energie-/vermogensvraag voor de 
uiteenlopende maritieme gebruiksprofielen 
(scheepstoepassingen) optimaal te beheersen met lage, 
beheersbare integratierisico's en de uitstoot tot net-zero 
terug te brengen.

Elektrificatie 
materieel De 
Groene Boog

Overheid / 
marktpartijen

4.D.1/5.D.1 A) Initiatiefnemer Ontwikkelaar van 2 
concrete 
ontwikkelingsproject
en

Binnen het project De Groene Boog is een traject opgestart 
gericht op versnelde ontwikkeling en toepassing op het 
project van elektrificatie van materieel. Van Oord heeft 2 
voorstellen ingediend waarvoor tevens subsidie vanuit I&W 
is toegekend.

Building With 
Nature

Instrumenten/aanp
ak/managementsys
teem

4.D.1/5.D.1 A) Initiatiefnemer Van Oord levert 
expertise, kennis en 
financiële middelen.

Building with Nature is een publiek-privaat 
innovatieprogramma bij uitstek, met als uitdaging om een 
nieuwe manier van denken én doen te ontwikkelen 
gebaseerd op de samenwerking tussen bedrijfsleven, 
overheden, NGO’s en kennisinstellingen. Het programma 
speelt in op door de waterbouwsector gesignaleerde 
knelpunten en sluit aan bij de beleidsvoornemens van het 
Rijk.

Methanol Fuel cell 
graafmachine voor 
de emissieloze 
bouwplaats Sterke 
Lekdijk

Overheid / 
marktpartijen / 
innovatie

4.D.1 A) Initiatiefnemer Penvoerder en 
technisch 
deelnemer / co-
exploitant te 
realiseren materieel

Het doel van dit project is om de komende jaren (1) het 
functioneren van emissieloze zware mobiele machines 
(zwaar 40-tons bouwmaterieel) op methanol op de 
bouwplaats aan te tonen, (2) de ontwikkeling en realisatie 
van de daarbij behorende tankvoorziening en het stimuleren 
van de uitrol van emissieloze zware mobiele machines op 
methanol om zo bij te dragen aan de emissieloze 
bouwplaats voor de gehele bouwsector.

Zero emissie 
bouwplaats 2030

Overheid / 
marktpartijen

5.D.1 B) Actief Input planvorming / 
roadmaps

Zero emissie op alle bouwplaatsen voor grond-, water- en 
wegenbouw van Rijkswaterstaat: geen CO2, NOx of fijnstof.

Green Award NGO / 
marktpartijen / 
havens

5.D.1 B) Actief Van Oord laat 
meerdere schepen 
certificeren. 

Havens en andere maritieme dienstverleners verlenen een 
incentive aan door Green Award gecertificeerde schepen. 
Deze incen-tives motiveren scheepseigenaren om te 
investeren in schonere technieken en veiliger operaties.

Labelsysteem 
binnenvaart

Overheid / 
kenniscentrum

5.D.1 B) Actief Passend maken 
van het 
labelsysteem voor 
waterbouwschepen

Het binnenvaart labelsysteem werkt de afspraken uit die 
gemaakt zijn in het kader van de European Green Deal en 
de Verklaring van Mannheim en is bedoeld om 
de emissieprestatie van het betreffende binnenschip te 
duiden. Onder die emissieprestatie wordt hierbij zowel de 
CO2-uitstoot als de luchtverontreiniging van het schip 
begrepen. (artikel 4 GD Binnenvaart, Zeevaart en Havens).

Green Deal 
Binnenvaart, 
Zeevaart en Havens

Green Deal 5.D.1 B) Actief Deelname via de 
vereniging van 
waterbouwers (CO2-
footprint VvW leden 
/ actie labelsysteem 
binnenvaart)

Samenwerking van o.a. KVNR, Scheepsbouw Nederland, 
EVO en de Vereniging van Waterbouwers, havenbedrijven 
van o.a. Amsterdam en Rotterdam en provincies ter 
bevordering van CO2-reductie en emissievermindering van 
NOx, SOx en PM.
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SKAO - CO2 

prestatieladder
Instrumenten/ 
aanpak/ 
managementsystee
m

5.D.1 B) Actief Gecertificeerd 
bedrijf

SKAO – Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & 
Ondernemen. 

Green Maritime 
Methanol

Marktpartijen / 
kenniscentrum

4.D.1/5.D.1 B) Actief Cases uitwerken 
(Nexus) voor 
toepassing 
methanol als 
brandstof

Dit sector initiatief heeft tot doel om groene methanol in de 
zee-scheepvaart realiteit te maken. Het betreft een 
tweejarig action research programma (2019, 2020).

Emissieloos 
Netwerk Infra (ENI)

Markt initiatief 
i.s.m. overheden

4.D.1/5.D.1 B) Actief Deelname in 
werkgroepen

Zero emissie bouwmaterieel in 2026. Een versnelling van 
de ontwikkeling met vier jaar! Vraag en kennis-bundeling 
met een focus op materieel met een gewicht groter dan 20 
ton.

Innovaties in de 
Kustlijnzorg

Innovatiepartnersch
ap overheid / 
marktpartijen

4.D.1 B) Actief Uitwerken 
innovatie/ontwikkeli
ngsproject

Initiatief dat tot doel heeft om via door de markt ingebrachte 
innovaties – met co-financiering uit Rijkswaterstaat – te 
ontwikke-len gericht op substantiële emissiereductie bij 
kustsuppleties.

Rotterdamse 
klimaatalliantie

Gemeenten / 
marktpartijen

3.D.1 B) Actief Duurzame mobiliteit 
van medewerkers 
realiseren.

Door gemeente Rotterdam aangestuurd initiatief met als 
doel om de energietransitie in Rotterdam + havengebied te 
versnellen. Focus op CO2-reductie in personeelsmobiliteit 
met als doelstelling -50% in 2030 t.o.v. 2016.

De Groene Koers 
voor Bouw & Infra

Branche initiatief 2.D.1 C) Passief Lidbedrijf (Bouwend 
Nederland)

Het doel van de Groene Koers is om samen met (sector) 
partners te komen tot een versnelling van de transitie naar 
zero emissie van mobiele werktuigen/(bouw)materieel om 
uiterlijk in 2030 aan de doelstelling van het Klimaatakkoord 
voor een CO2-reductie van 0,4 Mton t.o.v. 1990 te voldoen 
voor mobiele werktuigen/ (bouw) materieel met een 
verbrandingsmotor die ingezet worden op een bouwlocatie.

Expertise- en 
innovatiecentrum 
binnenvaart (EICB)

Kennis- 
netwerkorganisatie

2.D.1 C) Passief Kennis ophalen / 
deelnemen aan 
trajecten als 
labelsysteem 
binnenvaart

Platform en netwerkorganisatie. Van Oord staat in de 
mailinglist en technische sessies kennisdeling.

Bronnen: SKAO, MVO Nederland, Green Deals
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