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Politieke zorgen om verborgen coronaleed in binnenvaart

Van buitenaf is coronaleed in de particuliere binnenvaart moeilijk te zien. De sector valt buiten de meeste steunregelingen.
DEN HAAG Diverse fracties in de Tweede
Kamer zijn bezorgd over verborgen coronaleed onder particuliere ondernemers in
de binnenvaart. Dat blijkt uit de vele vragen over dit onderwerp aan minister Cora
van Nieuwenhuizen (VVD/Infrastructuur en
Waterstaat) tijdens het regulier schriftelijk
overleg met de Kamer.
De leden van de D66-fractie merken, los van
alle herstelplannen, op dat de binnenvaartsector kampt met onderliggende financiële
problemen door de coronacrisis, om reden dat deze beroepsgroep tussen wal en
schip valt met de TOGS- en NOW-regeling
(Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid). Laatstgenoemde is voor
gezinsbedrijven niet van toepassing, omdat
zij vaak geen vast personeel in dienst hebben.
Ook de TOGS-regeling is vaak niet toepasbaar, omdat de problemen niet direct, maar
indirect als gevolg van vraaguitval voortvloeien uit coronamaatregelen. Hoewel de
sector steun ontvangt door opschorting van
rente en aflossing op scheepshypotheken en
de garantieregeling Kleine Kredieten Corona
(KKC), worden de liquiditeitsproblemen hiermee grotendeels doorgeschoven naar de
toekomst.
“Een toekomst die door de voortdurende crisis toch al onzeker is”, stelt de D66-fractie.

“Hoe kijkt de minister aan tegen deze problemen? Is zij voornemens een noodfonds voor
de maritieme sector op te zetten? Of wordt
onderzocht of de TOGS- of NOW-regeling met
terugwerkende kracht verbreed kan worden
om de gevolgen voor de maritieme sector zoveel mogelijk te verzachten? Bovenal vinden
wij het van groot belang dat in een economisch herstelplan aandacht wordt besteed
aan vergroening van de sector. Met het sluiten van een Green Deal is het startschot voor
deze verduurzaming al gegeven. Deze leden
vinden echter dat de coronacrisis geen reden
mag zijn voor vertraging van de ambities van
de Green Deal”.
Toekomstperspectief
Ook de VVD-fractie vraagt aandacht voor de
gevolgen van de coronacrisis in de binnenvaart: “Hoe blijft het in de sector werkbaar
met alle eisen en voorwaarden? Hoe groot
is de schade? Herkent de minister de kosten
van 120 miljoen euro per maand, die de sector via het Centraal Bureau voor de Rijn- en
Binnenvaart (CBRB) en BLN-Schuttevaer zelf
aangeeft? (…) Wat is het toekomstperspectief voor de particuliere schipper? Hoe liggen de marges op dit moment? Hoe passen
de maatregelen binnen de steunpakketten
van de overheid bij de binnenvaartsector?
Is er meer of iets anders nodig? Is de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

Archieffoto

(TOGS-regeling) niet van toepassing voor goederenvervoer over water?”
Het verstrekken van economische steun in
deze crisis moet ook wat de VVD-leden betreft
juist worden aangegrepen om een impuls te
geven aan de vergroening van de sector.
De fractie wil dan ook precies weten welke
stappen er worden gezet ‘om de vergroening
van de sector een essentieel onderdeel te laten zijn van een eventueel herstelplan’. En
zeer specifiek: “Maakt een innovatief groeifonds deel uit van dit plan?”
‘Duurzaamheidsgekte’
De collega-parlementariërs van de PVV-fractie
vragen evenwel of de minister op de hoogte is
van de zorgen over de ‘duurzaamheidsgekte’
in de binnenvaart. De vragen aan de minister:
“Uit welk oogpunt is bedacht dat dit banen
gaat opleveren? Gaat het hier om de werknemers aan boord bij de schepen of de toeleveranciers die de vergroeningsproducten verkopen? Wat de binnenvaartsector zelf betreft, is
verduurzaming geen oplossing om een baan
te behouden. Dat zou alleen gelden voor de
toeleveranciers”.
De leden van de PVV-fractie vragen nadrukkelijk of de minister ervan op de hoogte is
dat ‘veel schippers en ondernemers in de

binnenvaart wel de lasten, maar niet de lusten ervaren’ van de opgelegde en toekomstige duurzaamheidseisen. Een citaat: “Helaas
blijkt dat de voorgestelde subsidies nog
steeds vooral gaan naar slechts een beperkt
gedeelte van de binnenvaartvloot. Anderen
kunnen er veel minder of geen gebruik van
maken. Daarmee jaagt de minister deze ondernemers gewoon hun faillissement in”.
De SGP-fractie vraagt om het instellen crisis-hardheidsclausule en aanvullende steunmaatregelen wegens de coronacrisis. “In de
goederenvaart dreigen donkere wolken, omdat bij verschillende schippers de omzet over
de laatste maanden gehalveerd is. Sommige
schepen zijn stilgelegd. Contracten worden
ontbonden of in het nadeel van de schipper
aangepast. Zowel de NOW als de TOGS zijn
(vaak) niet van toepassing”, stelt de fractie.
“Het omvallen van op zichzelf gezonde bedrijven moet wat deze leden betreft met het
oog op de gewenste modal shift van de weg
naar de binnenvaart (en het spoor) voorkomen worden. Is de minister bereid aanvullende maatregelen te nemen, onder meer door
de TOGS uit te breiden en het mogelijk te maken dat binnenvaartbedrijven er ook voor in
aanmerking komen? Is het mogelijk dat in de
richtlijnen van de CCR/CESNI een crisis-hardheidsclausule wordt opgenomen?”
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NIEUWBOUW CASCO’S
gute Fahrt.
Wij hebben de tekeningen gemaakt.

Wij hebben de tekeningen gemaakt.
Wir haben die Zeichnungen gemacht.

Een behouden vaart
ADVIES

Rensen Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp, bouw en
levering casco mogen verzorgen voor Ocean Shipping SA.
In samenwerking met V-shipping hebben wij de afbouw
mogen verzorgen.

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN

Wij wensen mts Odyssee en de bemanning
een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
GOEDKEURING

T +49 (0) 62 23 86 16 26 . F +49 (0) 62 23 86 16 53 . M +49 (0) 170 35 73 922
E tiberius.kaiser@bingvoskaiser.de . I www.bingvoskaiser.de

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com

BOUWBEGELEIDING

STAALBOUW

Wij wensen
DEKUITRUSTINGEN
Ocean Shipping SA
veel succes en een
behouden vaart!

ANKERLIEREN
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TRANSPORTBANDEN

STRAALBUIZEN

OUTSOURCING

Nieuwbouw

Refit

Specialist in ontwerp, engineering
Efficiënt en duurzaam.
en bouw van luxe riviercruise
Upgraden
STAALBOUWBEDRIJVEN
EN van inzetbaarheid,
INDUSTRIËLE
KLIMMERS
schepen. Custom-built en innovatief.ff.
voor een toekomstbestendig schip.

Reparatie

Adequate oplossingen om continuïteit
te waarborgen. Snelle service met
aandacht voor kwaliteit.

WWW.BINGVOSKAISER.DE
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VISITEKAARTJE VOOR DUURZAME INZET BINNENVAART

Estuaire tanker Odyssee voor Ocean Shipping SA
HARDINXVELD-GIESSENDAM Met het in de
vaart nemen van de door Rensen Driessen
Shipbuilding BV opgeleverde hybride estuaire tanker Odyssee (110 x 11,45) voegt Ocean
Shipping SA een nieuwe bunkertanker toe
aan haar vloot. Mts Odyssee zal niet alleen
worden ingezet in ARA-gebied, maar ook in
Zeebrugge. De afbouw van dit schip werd
gerealiseerd door Den Breejen Shipyard uit
Hardinxveld Giessendam.

LEVERANCIERSLIJST AAN BOORD
VAN MTS ODYSSEE
DEN BREEJEN SHIPYARD
• Afbouw
WERKINA WERKENDAM B.V.
• De complete elektrische installatie inclusief 2-draads
databesturing inclusief de volledige hybride voortstuwing, monitoringsysteem met touchscreenbediening,
Compleet nautisch pakket, AIS installatie, camerasysteem, Ecdis inland viewer, Satellietsysteem,
Complete airco installatie, tankmeetsysteem
WILLEMSEN INTERIEURBOUW
• Isolatie en betimmering van achterwoning en stuurhut
ADS VAN STIGT
• 2x Masson Marine keerkoppeling type MM W5200 H
(Hybride) 4,962:1 incl.
• - Centa elastische koppeling en cardanassen
• - elektrische bediening
• - sleepsmeerpomp
• - ingebouwde schakelbare PTI t.b.v. aandrijving via
elektromotor
BING KAISER GMBH
• Tekeningen
BLOKLAND NON FERRO
• beunkoelers
•
•
•
•
•

DAMEN MARINE COMPONENTS
Stuurpaneel: vol-hydraulische bediening HP7000
Hydraulisch aggregaat: type HPP-7000-360 } 0-2-2
Roeraandrijving: type 4DWKK 6080/75
Hydrodynamische profielroeren: 4 stuks HD-220
Straalbuis: 2 stuks Ø 1714 mm type Optima

DANFOSS B.V.
• 2 x Danfoss VACON NXP watergekoelde drives, t.b.v.
Hybride voorstuwing 300kW
• 2 x Danfoss VACON NXP watergekoelde drives, t.b.v.
uGrid 70kW
• 1 x Danfoss VACON NXC luchtgekoelde drives, t.b.v.
boegschroef 600kW
DBS-SCHEEPSSERVICE
• Aluminium machinekamervloeren voor- en achterschip
EUROPEAN PUMP SERVICES B.V.
• Het complete ladingpompen pakket;
• 5x EPS/Bornemann in-line HCi 180 pompunits;
200m3/uur
• 1x EPS/Bornemann HC 147 pompunit; 100m3/uur
• slobpomp
• EPC® pompautomatisering incl. temperatuurmonitoring systeem
HEATMASTER BV
• Lading verwarmingsinstallatie
MOSTERT PIJPLEIDINGEN B.V.
• Machinekamers voor en achter voorzien van het volledige leidingwerk
NELF MARINE PAINTS B.V.
• Nelf Nederland: Nelfapox STL Premium Coat,
Nelfapox Universal Primer 2800, Nelfaprime
Multiprimer ZF, Nelfamar Supertop Gloss Sneeuwwit
en Nelfadur Lakverf 2DN (hoogglans polyurethaan).
PROMARIN GMBH
• 2x 5-Bladsvoortstuwingsschroeven, Highskew design,
diam 1700 mm
RENSEN-DRIESSEN SHIPBUILDING B.V.
• ontwerp, bouw en levering casco
RUGOTECH. PIJPLEIDINGEN B.V
• complete dekleiding systeem
VAN WIJK BV
• Bunkerkraan
• Ankerlieren
• Hefkolom
VERHAAR OMEGA B.V.
• 1 Verhaar Omega Boegschroefinstallaties type
VBS1400sr (schroefdiam 1400mm), elektrisch aangedreven 600 kW bij 1800 omw/min.
• Bediening wegafhankelijk
W&O EUROPE B.V.
• afsluiters voor de dekleidingsystemen en de machinekamers
WINDEX ENGINEERING B.V.
• Airconditioning
• Overdrukinstallatie

Met een afmeting van 110 meter x 11,45 meter
en een holte van 6,00 meter kan de nieuwe estuaire tanker Odyssee met elf tanks 3.450 ton
vervoeren. Het schip zal niet alleen worden
ingezet in het ARA gebied maar ook vanuit de
haven van Zeebrugge worden ingezet voor de
bunkering van zeeschepen.
Rensen Driessen Shipbuilding BV liet het casco van de tanker in China bouwen, de afbouw
van het schip werd gerealiseerd door Den
Breejen Shipyard. V-Shipping leverde voor mts
Odyssee het ontwerp en begeleide de bouw.
De tanker wordt dieselelektrisch aangedreven
en is daarmee een hybride bunkertanker. In
de opstelling kan alleen op diesel of elektrisch
worden gevaren maar kan ook vermogen uit
beide bronnen worden gerealiseerd.
Groene tanker
Als brandstof voor mts Odyssee is gekozen
voor HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), een
type dieselbrandstof dat wordt gemaakt van
afgewerkte plantaardige oliën en restafval.
Ocean Shipping koos voor deze brandstof,

naast de hybride uitvoering voor voortstuwing, omdat deze bijdraagt aan de duurzaamheid met zeer hoge reductie van de
CO₂-uitstoot en een lagere uitstoot van schadelijke emissies als fijnstof en stikstof. Deze
dieselsoort is daarnaast vrijwel geurloos en
goed biologisch afbreekbaar. Met de gekozen uitvoering is dit een groene tanker - als
visitekaartje voor duurzame inzet van de
binnenvaart.
Keerkoppelingen
Isolatie en betimmering van achterwoning en
stuurhuis werd gerealiseerd door Willemsen
Interieurbouw. ADS van Stigt leverde voor deze
tanker de twee Masson Marine keerkoppelingen type MM W5200 H (Hybride) 4,962:1 met
Centa elastische koppeling en cardanassen, de
elektrische bediening, sleepsmeerpomp en de
ingebouwde schakelbare PTI voor de aandrijving via de elektromotor.
Werkina Werkendam BV leverde voor deze
tanker de complete elektrische installatie
met twee-draads databesturing - inclusief

de volledige hybride voortstuwing, monitoringsysteem met touchscreenbediening,
compleet nautisch pakket, AIS-installatie,
camerasysteem, Ecdis inland viewer, satellietsysteem, complete airco-installatie en het
tankmeetsysteem.
Het stuurpaneel, hydraulisch aggregaat,
roeraandrijving, vier profielroeren en twee
Optima straalbuizen werden geleverd door
Damen Marine Components. Promarin tekende
voor de twee 5-blads voortstuwingsschroeven.
Het dekleidingsysteem komt van RuGoTech
Pijpleidingen BV, het leidingwerk voor de machinekamers werd gerealiseerd door Mostert
Pijpleidingen BV. Het ladingpompenpakket
komt van European Pump Services BV.
Alle bijzonderheden over de realisatie van
mts Odyssee en de specificaties van de geleverde diensten en producten staan in de
gedetailleerde leverancierslijst en op de
speciale opleveringspagina die u aansluitend in deze krant kunt vinden.
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Bouwers en leveranciers wensen
Ocean Shipping SA
en het mts Odyssee een ...
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T 0180-442266 E info@epsbv.com
F 0180-442269 I www.epsbv.com

ADVIES

Siemensstraße 33, D-50374 Erftstadt
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E info@promarin.de
I www.promarin.de
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east - west connections
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Werkina Werkendam BV
Biesboschhaven Noord 1b, 4251 NL Werkendam

De Klopstraat 1, 3361 XA Sliedrecht
T: 06-16 463912 E: dbs-scheepsservice@live.nl
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• De complete electrische installatie,
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0031 (0)183 - 65 00 00
info@vanstigt.com

Rugotech Pijpleidingen B.V.
Postbus 5, 4790 AA Klundert
T +31 (0)168-407487
F +31 (0)168-407495
E info@rugotech.nl
I www.rugotech.nl

inclusief 2-draads STL
data besturing
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• Monitoring systeem met touch-screen bediening
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• Orlaco camerasysteem
• Complete airco installatie
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ANKERLIEREN
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Wir lieferten das Kasko.
• TravelVision antennesysteem
• Tresco Ecdis Inland Viewer
• OceanSat AIS installatie
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W&O Europe
INSTALLATIES/
Blankenweg 20
STRAALBUIZEN
TRANSPORTBANDEN
4612 RC Bergen op Zoom
The Netherlands
NIEUWBOUW CASCO’S
T +31 164 21 24 52
E sales@woeurope.com
I www.wosupply.com

Geulweg 3, 3356 LB Papendrecht
Tel. 078-615611, Fax 078-6153994
E-mail: info@mostertpijpleidingen.nl
Web: www.mostertpijpleidingen.nl

OUTSOURCING

Non Ferro bv
Lelystraat 106, 3364 AJ Sliedrecht
T 0184-413789
E info@bloklandnonferro.nl
I www.bloklandnonferro.nl

EN73 922
T +49 (0) 62 23 86 16 26 . F +49 (0) 62 23 86 16STAALBOUWBEDRIJVEN
53 . M +49 (0) 170 35
INDUSTRIËLE
KLIMMERS
ADVIES
E tiberius.kaiser@bingvoskaiser.de . I www.bingvoskaiser.de

WindeX Engineering BV

WWW.BINGVOSKAISER.DE
Houtschelf 5

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN

Danfoss Drives
Weide 40, 4206 CJ Gorinchem
T 010 8082222
E cs@danfoss.nl
I drives.danfoss.nl

Pb. 528, 3370 BA Hardinxveld-Giessendam
T: +31 (0)184-676140, F: +31 (0)184-676160
E: info@breejen-shipyard.nl
W: www.breejen-shipyard.nl

3371 KB Hardinxveld - Giessendam
T +31 (0)184 611322 F +31 (0)184 611403
E info@windex.net
I www.windex.net

GOEDKEURING

BOUWBEGELEIDING

Heatmaster BV
Postbus 252, 3340 AG Hendrik Ido Ambacht
T 078-6823404 E info@heatmaster.nl
F 078-6823403 I www.heatmaster.nl
STAALBOUW

Nelf Marine Paints BV
Nieuweweg 5, 9073 GN Marrum
Postbus 26, 9172 ZS Ferwert
T +31 (0)518 41 80 00
T +31 (0)518 41 80 01
E info@nelfmarine.nl
I www.nelfmarine.nl

