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Introductie
Voor u ligt de update van het Maritiem Innovatiecontract binnen de Topsector Water (tevens Jaarplan TKI
Maritiem 2014). Het is ontwikkeld met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen
die het afgelopen anderhalf jaar intensief met elkaar hebben samengewerkt. Er waren vergaderingen met de
NML Innovation Council en het Bestuur van de TKI Maritiem, er waren meetings met het maritieme MKB en er
was overleg tussen wetenschappers en de sector rond de STW Call MARITIEM‐2013.

De TKI Maritiem is actief: MKB dag rond de MIT regeling op 24 april en TKI/MKC dag ‘Projecten voor het
voetlicht / Update Innovatiecontract’ op 15 mei (lijst deelnemers in Bijlage B)
Op basis van deze samenwerking is een update gemaakt van het ‘Maritiem Innovatiecontract’ dat in december
2011 is opgesteld. De titel van deze update van het Innovatiecontract is1:
Nederland: de Maritieme Wereldtop (Veilig, duurzaam en welvarend)
De Maritieme cluster wil economische en maatschappelijke uitdagingen combineren. Een welvarende natie is
in de ogen van de Maritieme cluster een varende natie2. Als aanpak is geformuleerd: Er wordt goed
samengewerkt in projecten én er is ruimte/geld voor funderend (middel)lange termijn onderzoek. Zo
ontwikkelen we de kennis en de specialisten die we nodig hebben voor onze baanbrekende maritieme
producten en diensten van toekomst.
1

Gebruikte documenten:
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Nederland Waterland, Topsector Water, januari 2012
Maritiem Innovatiecontract, december 2011
TKI Leidraad, 22 juni 2012
IPR kader voor TKI’s, een handreiking

Dit was ‘Veilig, duurzaam en economisch sterk’: het laatste is nu maritiem ingevuld
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Op basis van de ervaringen bij de opstart zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de aanpak. Zo was er bij de
opstart van de Topsector Water veel aandacht voor de ‘business cases’. Vanzelfsprekend draait het allemaal
uiteindelijk om concrete (verkoopbare) innovaties en het oplossen van problemen voor het bedrijfsleven en
overheid, maar de bedoeling en invulling van deze brede term ‘business cases’ was niet altijd duidelijk. Dit
leverde verwarring op. Deze term laten we daarom vallen en we gebruiken de meer heldere term ‘Joint
Industry Project’ voor concrete samenwerking tussen bedrijven.
Verder heeft de structuur van het Maritiem Innovatiecontract een kleine update gekregen:
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Er is nu gekozen voor de volgende innovatiethema’s:
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Winnen op zee (grondstoffen‐ en energiewinning op zee)
Schone schepen (brandstoffen, brandstofbesparing, emissies, onderwatergeluid)3
Slim en veilig varen (speciale schepen, slimme systemen, defensie, veiligheid)4
Effectieve Infrastructuur (interactie schip en infrastructuur havens en vaarwegen)5

Het onderwerp ‘onderwatergeluid van schepen’ en het effect daarvan op zoogdieren is de afgelopen tijd geïdentificeerd als belangrijk
onderwerp voor de sector en daarom expliciet in de agenda opgenomen.
4
Dit was ‘Slimme schepen’. Reden: aandacht voor veiligheid en het gebruik van schepen ontbrak expliciet in de namen van de
innovatiethema’s. Het huidige thema beslaat zowel het schip als het varen. Aandacht voor slimme en procesgerichte innovatie in het
bouwproces past goed in het researchthema ‘Maritieme ontwerp‐ en bouwtechnologie’.
5
Dit was ’Slimme havens’. Reden: het aandachtsgebied is breder dan alleen de haven, maar beslaat ook de vaarwegen. Dit thema is
gericht op de rol van het schip in de transportketen, maar is ook een link met het Deltatechnologie cluster in de Topsector Water en de
Topsector Logistiek.

4

Om te benadrukken dat samenwerking en (systeem)integratie het sterke punt is van de Nederlandse
scheepsbouw en scheepsvaart, is de blauwe band Samenwerking en Integratie aangebracht in het schema.
Dit gaat om research samenwerking en integratie van technische systemen, maar ook om proces innovaties
rond het ontwikkel‐ en bouwproces. Het project ‘Integraal Samenwerken’ is hier een voorbeeld van.
Deze thema’s vereisen excellent onderzoek op de volgende maritieme kennisgebieden:







Hydrodynamica
Maritieme operaties
Maritieme constructies en materialen
Maritieme systemen en processen
Maritieme ontwerp‐ en bouwtechnologie
De impact op de mariene omgeving

De bijbehorende Innovatie agenda en Research‐ en onderwijsagenda zijn aangehecht in Bijlagen E en F.

Veilig varen met slimme schepen in een effectieve infrastructuur krijgt extra aandacht in deze update
Om dit concreet vorm te geven, is op verzoek van de overheid in Augustus 2012 het Topconsortium voor
Kennis en Innovatie Maritiem (‘TKI Maritiem’) opgericht. In deze update van het Innovatiecontract is de TKI
structuur (die er bij het vorige Innovatiecontract nog niet was) als uitgangspunt genomen. Deze update dient
ook als Jaarplan 2014 van de TKI Maritiem.
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Introductie Maritiem Cluster binnen Topsector Water
Marktpositie
De Maritieme cluster is breed en omvat scheepsbouwindustrie, offshore, zeevaart, zeehavens, (zee‐) visserij,
Koninklijke Marine, binnenvaart, de waterbouwers, kennisinstellingen en opleidingsinstituten. Deze sector
heeft zich verenigd in Stichting Nederland Maritiem Land (NML).
Haar internationale positie is sterk:







De maritieme maakindustrie ontwerpt en bouwt unieke schepen en systemen.
Onze bagger‐ en offshore sector neemt wereldwijd een toonaangevende positie in.
De zeevaart sector beschikt over een omvangrijke vloot voor transport en dienstverlening.
De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste van Europa.
Nederland heeft de grootste havencapaciteit van Europa.
De maritieme kennisinstellingen hebben een internationale reputatie en werken nauw samen met het
bedrijfsleven.

Recentelijke goede berichten over de Nederlandse maritieme cluster
Nederland is hét maritieme centrum van Europa en bezit de sterkste maritieme cluster in de wereld. In Europa
betreft het marktaandeel 60% voor short sea shipping en 80% voor binnenvaartschepen. Het wereldwijde
marktaandeel is 50% voor baggerschepen, 40% voor sleepboten en 20% voor megajachten. Voor internationale
Offshore operaties (hijsen, pijpenleggen, zware lading transport e.d.) wordt een marktaandeel van 40%
geschat.
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De totale directe toegevoegde waarde6 van de cluster is € 10 miljard, plus indirect nog € 3,8 miljard. Het totale
aandeel van de maritieme cluster in het BNP van Nederland bedroeg in 2011 2,6 %. De cluster biedt
werkgelegenheid aan 129.040 mensen (inclusief indirect 181.000, 2,2% van de werkgelegenheid in
Nederland).

Innovatieve jachten zijn een belangrijk Nederlands exportproduct
De concurrentiepositie van de maritieme cluster is door Boer & Croon uitgebreid onderzocht voor het Topteam
Water7 en wordt in Bijlage C samengevat.
Innovatieve samenwerking binnen de Maritieme cluster
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft haar sterke positie in de markt te danken aan haar innovatieve vermogen,
gevoed door een sterke kennispositie en haar samenwerking in de cluster. De bedrijven zijn voortdurend bezig
met vernieuwing van processen, producten en diensten, veelal in samenwerking met partners in de keten. Om
die vernieuwing te realiseren, moeten prototypes ontwikkeld worden, innovatiebelemmeringen weggenomen
worden en ontbrekende kennis en kunde ontwikkeld worden. Daarvoor is precompetitief industrieel
onderzoek nodig, dat in veel gevallen in samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen uitgevoerd
wordt. Een voorwaarde voor effectief industrieel onderzoek is het ontwikkelen van fundamentele kennis op de
maritieme kennisgebieden.
De maritieme cluster werkt goed samen in toegepast onderzoekprojecten en innovaties. Dat gebeurde in het
verleden in het Maritiem Innovatie Programma (MIP) en het Maritiem Innovatie Forum (MIF). Nu gebeurt dit
via de TKI Maritiem en de Innovation Council van Nederland Maritiem Land (NML), vaak heel concreet in de
vele Joint Industry Projecten (JIP’s). In de Bedrijfslevenbrief van September 2011 worden deze JIP’s naar voren
gehaald als succesvolle manier van concreet samenwerken: “Een succesvol voorbeeld van publiek‐private
samenwerking en open innovatie is het ‘Joint Industry Project’ (JIP) model van MARIN: onderzoek voor en door
een groep van 5 tot 25 maritieme bedrijven om gezamenlijk een probleem op te lossen of een nieuwe techniek
te ontwikkelen.” De multiplier op de overheidsfinanciering in de maritieme sector bedraagt hierdoor een
factor 7‐8.
6

Bron: De Nederlandse Maritieme Cluster, Monitor 2012,Dr. Harry Webers, Steven Djohan, Catherine Van Hese, Ignace
Thienpont, Prof. dr. Chris Peeters, januari 2013
7
Cluster analyse van de Topsector Water, Boer & Croon, april 2011
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Voorbeelden van Joint Industry Projecten
Het ‘Joint Industry Project’ (JIP) model van de maritieme cluster resulteert dus in onderzoek voor en door een
groep maritieme bedrijven om gezamenlijk een probleem op te lossen of een nieuwe techniek te ontwikkelen.
Nieuwe JIP initiatieven ontstaan snel en interactief tijdens contractonderzoek voor de markt, intensieve
samenwerking in lopende JIP netwerken en nationale netwerken. Om te kijken welke resultaten behaald
kunnen worden, voeren de kennisinstellingen (zoals MARIN en TNO) initieel achtergrond onderzoek uit met
haar ter beschikking gestelde publieke middelen. Met de resultaten daarvan worden JIP initiatieven
ontwikkeld, waarbij een groep bedrijven (de omvang verschilt per onderwerp, het belangrijkste is dat de
samenwerking open is voor alle geïnteresseerde bedrijven) samen verder onderzoek financiert. Deze aanpak
heeft vele voordelen: de instap is laag (25.000‐100.000 Euro, dus ook bereikbaar voor MKB bedrijven), de
beschikbare resultaten zijn groot (projecten tussen de half en 3 miljoen Euro), het onderzoek wordt interactief
uitgevoerd (dus sturing en bruikbare resultaten zijn gegarandeerd), resultaten zijn snel breed beschikbaar (via
contractonderzoek) en de overhead is laag (geen speciale bureau organisaties nodig). Het is zo een echte open
innovatie‐motor: het maakt snelle ontwikkelingen mogelijk die voor individuele bedrijven niet zomaar
bereikbaar zijn.
Een ander voorbeeld van gezamenlijk industrieel onderzoek en ontwikkeling is het programma ‘Integraal
Samenwerken’. Doelstelling is het ontwikkelen van een integrale aanpak van ketenintegratie en –
samenwerking. Daarmee wordt beoogd een kostenreductie en een vermindering van risico’s in het complexe
productieproces van schepen te realiseren. In het programma met een budget van € 10 miljoen en een looptijd
van 5 jaar werken 16 werven en maritieme toeleveranciers samen, daarbij ondersteund door de TU Delft.
Plek binnen de Topsector Water
Maritieme Technologie is, naast Deltatechnologie en Watertechnologie, één van de drie clusters binnen de
Topsector Water. Deze clusters verschillen significant wat betreft markt en interne organisatie. Voor een
effectieve samenwerking met de markt heeft elk cluster daarom haar eigen Topconsortium voor Kennis en
Innovatie (TKI). De drie TKI’s werken echter nauw samen en er zijn ook projecten over de grenzen van de
clusters. Om deze samenwerking verder vorm te geven, is met NWO afgesproken dat er in de periode 2014‐
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2015 twee thematische calls komen op het vlak van onderzoek die de samenhang van de Topsector Water
benadrukken.

Deltatechnologie

Watertechnologie

Maritieme technologie

1. De eerste thematische call (‘The New Delta’) gaat over het verschil maken in de Delta: alle drie de
clusters werken met de mogelijkheden en uitdagingen van de Delta. De rivieren brengen water na
Nederland (als drinkwater, voor de landbouw en de industrie): watertechnologie. Maar de rivieren zijn
ook vaarwegen voor vervoer en recreatie: maritieme technologie. Tot slot moet Nederland worden
beschermd tegen te grote of te kleine hoeveelheden water: delta technologie.

De drie clusters in de Topsector Water kunnen met elkaar het verschil maken in de delta
2. De tweede thematische call (‘License to operate’) gaat over de kennis van aard‐ en
levenswetenschappen die essentieel is voor de natte waterbouw, toepassing van watertechnologie en
allerlei maritieme en offshore operaties. Kennis van zaken op het grensvlak van Technologie en Aard‐
en Levenswetenschappen is noodzakelijk om deze activiteiten verantwoord uit te voeren. Ze zijn nodig
voor een ‘license to operate’ voor betrokken bedrijven. Kennis van dit soort processen is uiteindelijk
ook een ‘competitive advantage’ tegenover concurrenten. Onderzoek in dit programma is gericht op
kennisontwikkeling om maritieme en offshore operaties, die van de natte waterbouw en in de
watercyclus op een duurzame en dus verantwoorde manier mogelijk te maken.
Meer informatie hierover is te vinden in het desbetreffende hoofdstuk.
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Visie en ambitie
Economische en maatschappelijke uitdagingen
De maritieme cluster heeft de economische en maatschappelijke vraagstukken waar zij een bijdrage aan wil en
kan leveren, in november 2010 weergegeven in de Innovatieagenda van de maritieme sector: ‘Nederland: de
Maritieme Wereldtop’8. De doelstellingen die daarin naar voren komen, zijn hieronder kort samengevat.
Transport: Wat kan Maritiem Nederland bijdragen om de toenemende behoefte aan transport door de groei
van de wereldeconomie op te vangen?
De doelstelling: In 2020 wordt 45% van de goederen via binnen‐ of kust
water vervoerd. Maritiem transport heeft zich daarvoor ontwikkeld tot
een sterke modaliteit die naadloos aansluit bij andere modaliteiten.
Energie en grondstoffen: Wat kan Maritiem Nederland bijdragen aan de
toenemende vraag naar energie en grondstoffen?
De doelstelling: Nederland wil internationaal een blijvende
toonaangevende rol spelen in de winning, exploitatie en transport van
offshore‐energie en ‐grondstoffen. Hiermee wordt bijgedragen aan de
continuïteit van energie‐ en brandstoffenlevering en aan de transitie
naar alternatieve en meer duurzame energiewinning.
Duurzaamheid: Wat kan de Maritiem Nederland bijdragen aan
terugdringen van de belasting van het milieu?
De doelstelling: Ons land is trendsetter en leider op de wereldmarkt in
de ontwikkeling en toepassing van duurzame technologieën. Een
actieve bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de internationale reductiedoelstellingen van de uitstoot
van broeikasgassen tot 20% in 2020, op basis van de uitstoot in 1990. Nederland loopt met de reductie van
overige emissies voor op de gerelateerde wet‐ en regelgeving.
Veiligheid: Op welke wijze kan de maritieme sector bijdragen aan de veiligheid op het (zee‐) water?
De doelstelling: Nederland handhaaft het huidige veiligheidsniveau binnen de maritieme sector, verlaagt de
kwetsbaarheid van maritieme systemen en beschermt de maritieme en offshore‐activiteiten.
Concurrentie: Op welke wijze kan Maritiem Nederland zijn internationale concurrentie positie versterken?
De doelstelling: Nederland heeft wereldwijd een leidende positie in het ontwerp, de bouw en de exploitatie
van complexe speciale schepen en platforms met een specifieke, veelal unieke taakstelling. Hiermee wordt de
bijdrage aan de Nederlandse economie substantieel vergroot. We combineren deze doelstelling met de
8

Innovatieagenda van de maritieme sector: ‘Nederland: de Maritieme Wereldtop’ (Veilig, duurzaam en economisch sterk, november
2010)
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doelstelling op het gebied van veiligheid en milieu, zodat Nederland, met behoud van concurrentiepositie,
duurzaam en verantwoord kan blijven groeien.
Gekozen prioritaire innovatiethema’s
De Maritieme cluster wil dus economische en maatschappelijke uitdagingen combineren. We kiezen daarom
voor de volgende prioritaire innovatiethema’s:
•

Winnen op zee (grondstoffen‐ en energiewinning op zee)
Het winnen van grondstoffen op zee (olie en gas, zand en grind) zijn niches waar Nederland
zich mee onderscheidt. De trend hierbij is dat olie‐ en gaswinning in steeds dieper water
plaatsvindt en in steeds extremere omstandigheden. Daarnaast spelen de ontwikkelingen
op het vlak van Deep Sea Mining. Dat is een groot onbekend gebied, waar niet alleen
technologieontwikkeling essentieel is, maar ook een goede omgang met deels onbekende
ecologische aspecten (het mariene milieu). Ook vraagt het winnen van duurzame energie
uit zee (golven, wind, getijden, enzovoort) om technologie uit de maritieme sector.

•

Schone schepen (brandstoffen, brandstofbesparing en emissies)
Hoewel de scheepvaart in het afgelopen decennium al ontegenzeggelijk schoner is
geworden, worden de eisen omtrent emissies naar lucht en water verder verscherpt. Het is
zaak deze ontwikkeling te volgen en om te zetten in concurrentie‐voordeel, door effectieve
oplossingen aan te bieden (industrie) en tegelijkertijd daarmee de operationele kosten te
verminderen (brandstofkosten). Dit gaat om ontwikkelingen rond brandstofreductie,
alternatieve brandstoffen, rookgasreiniging, weerstandsvermindering, schone productie en
grondstoffen.

Het ‘Convenant Energie Efficiency en CO2‐reductie zeevaart’ werd in 2011 ondertekend door de minister van
Infrastructuur en Milieu, reders, verladers, scheeps‐ en waterbouwers.
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•

Slim en veilig varen (speciale schepen, slimme systemen, defensie, veiligheid)
Eindgebruikers zijn gebaat bij schepen (werktuigen) die met minimale kosten maximaal
rendement (productie) kunnen halen. Dat geldt voor gewone werkschepen, maar ook voor
de marinesector waar Nederland al jaren een internationale toppositie heeft. Om die te
behouden moet de maritieme cluster ontwikkelingen starten waarmee de bemanning
verder kan worden gereduceerd en het rendement verder kan worden verhoogd (bv meer
baggerproductie, toename van de operationele inzetbaarheid van offshore schepen). Ook
het handhaven en verhogen van het veiligheidsniveau van het varen en werken op zee en
het verminderen van kwetsbaarheid vraagt aandacht. Om complexe schepen en systemen
te kunnen blijven bouwen in Nederland, moet daarnaast het ontwerp‐ en bouwproces
vernieuwd worden.

•

Effectieve Infrastructuur (interactie schip en infrastructuur: havens en vaarwegen)
De algehele economische positie van Nederland wordt in grote mate ondersteund en
beïnvloed door de Nederlandse havens en vaarwegen, met Rotterdam als grootste
Europese haven voorop. Om die positie verder te versterken, dienen havens, vaarwegen en
de schepen optimaal op elkaar worden afgestemd. Dat vereist integratie van kennis en
systemen. Minimale behandelingstijden en ‐kosten, verbeterd gebruik van de infrastructuur
en een belangrijke rol voor de binnenvaart zijn hierin sleutelonderwerpen.

Het is onze ambitie om binnen deze innovatiethema’s de kennis en de specialisten te ontwikkelen die we nodig
hebben voor onze baanbrekende maritieme producten en diensten van toekomst. Nederland gaat voor de
Maritieme Wereldtop! En dat onder het motto: ‘Veilig, duurzaam en welvarend’.

Voorbeelden van Deep sea mining equipment (IHC Merwede)
Wetenschappelijke uitdagingen en internationaal perspectief maritiem onderzoek
Om dat te bereiken, wordt in dit Innovatiecontract een samenhangende Innovatie‐ en researchagenda
gepresenteerd. Want om tot innovatieve schepen en offshore constructies te komen, is samenwerking
noodzakelijk in de hele keten ‘Fundamenteel → Toegepast → Innovatie’. Dit vereist excellent onderzoek op de
volgende maritieme kennisgebieden in onze researchagenda:
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•
•
•
•
•
•

Hydrodynamica
Maritieme constructies en materialen
Maritieme systemen en processen
Maritieme ontwerp‐ en bouwtechnologie
Maritieme operaties
De impact op de mariene omgeving

Deze 6 gebieden weerspiegelen de breedte en complexiteit van de bouw, het ontwerp en de operatie van
schepen en offshore constructies. Schepen en offshore constructies zijn de grootste vrij bewegende
constructies op aarde. Ze drijven en varen op het grensvlak van water en lucht, in de meest extreme condities
van golven, wind en stroom. De krachten van de zee en de samenstelling van het zeewater zijn een continue
bedreiging voor de constructie van deze drijvende giganten, maar ze kunnen ook zelf een bedreiging zijn voor
de gevoelige mariene omgeving. Daarnaast zijn maritieme systemen in het gebruik niet passief: er is
voortdurende interactie tussen motoren, meet‐ en regelsystemen en de mens.

De wetenschappelijke uitdagingen voor de maritieme cluster zijn daarom groot en breed. Er zijn veel
fundamenteel wetenschappelijke vragen die beantwoord moeten worden om innovaties op het gebied van
schone en slimme schepen en het winnen van grondstoffen en energie op zee mogelijk te maken: van
complexe hydromechanica zoals de turbulente viskeuze tweefasenstroming die optreedt bij luchtsmering tot
het hyperbarisch gedrag van materialen en grondstoffen tijdens deep sea mining.
Op het gebied van toegepast onderzoek hoort Nederland al bij de wereldtop9. Het hoge niveau van het in
Nederland uitgevoerde maritieme onderzoek blijkt uit de centrale positie die Nederland in internationale
maritieme kennisnetwerken inneemt en de hoge score bij EU project aanvragen (deze worden in de volgende
paragraaf beschreven). De betrokken onderzoeksinstituten maken al jaarlijks researchplannen voor de definitie
van hun achtergrond onderzoek10. Bij MARIN wordt deze afgestemd met de MARIN Adviesraad, bestaande uit
9

‘MARIN Technology Benchmark Exercise’, May 2009, Chair Benchmark committee: Prof. John Carlton, The City University,
London
10
Voorbeelden: MARIN Technology Plan 2010 – 2014 (January 2010), MARIN R&D PLAN 2013 (November 2012) en TNO
Maritime & Offshore SRA 2012
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wetenschappers (TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit, NLR) en vertegenwoordigers van
de MARIN Stakeholders Association (MSA) van maritieme bedrijven die garant staan voor MARIN en nauw
betrokken zijn bij de vraagsturing van het instituut.11 Deze private betrokkenheid bij onderzoek is uniek voor
de Maritieme sector. Zowel TNO als de TUD gebruiken het Maritiem Kennis Centrum als adviesraad. In het
MKC zijn naast de vier onderzoeksinstituten ook Allseas, Imtech, Damen, IHC en Wärtsilä aangesloten.
In de reeks ‘Fundamenteel → Toegepast → Innovatie’ is de stap van ‘Toegepast → Innovatie’ dus goed
ontwikkeld. Daarin onderscheidt de maritieme cluster zich van andere sectoren. Maar in deze reeks staat
binnen de Maritieme cluster de fundamentele kennisontwikkeling onder druk. Want ondanks de sterke private
betrokkenheid in het toegepast onderzoek en de valorisatie, is er in verhouding tot andere sectoren een zeer
kleine 1e en 2e geldstroom voor maritiem betrokken faculteiten op universiteiten12 en doelfinanciering voor
kennisinstellingen. De fundamentele kennis die noodzakelijk is om op termijn innovaties te kunnen blijven
realiseren, wordt daardoor onvoldoende ontwikkeld. Voor een goed functionerende Maritieme cluster is dus
een versterking van de vraagsturing naar de fundamentele kennisontwikkeling nodig. Dan ontstaat de
benodigde interactie in beide richtingen: ‘Fundamenteel ↔ Toegepast ↔ Innovatie’.
De Maritieme cluster heeft de overtuiging dat fundamenteel onderzoek nodig is om baanbrekende maritieme
producten en diensten te ontwikkelen voor de toekomst. We hebben daarom de ambitie om onze leidende
positie in maritiem toegepast onderzoek uit de breiden naar een toppositie op het gebied van fundamenteel
maritiem onderzoek.

Het onderwerp ‘onderwatergeluid van schepen’ en het effect daarvan op zoogdieren is de afgelopen tijd
geïdentificeerd als belangrijk onderwerp voor de sector en daarom expliciet in de update opgenomen als
onderdeel van het thema het Schone schip.
11

IHC Merwede, Damen Shipyards, Maersk, Shell, Heerema, Bluewater, SBM Offshore, Wärtsilä Nederland, Wagenborg,
Imtech Marine&Offshore, Huisman Equipment, Boskalis
12
De Maritieme cluster betaalt zelf al 2 van de 4 Maritieme hoogleraren op de TU Delft. 21 PhD studenten worden door de
industrie betaald.

14

Concreet van start
De maritieme cluster is heel concreet van start gegaan met deze ambities.
Zo wordt rond het thema ‘Schone Schepen’ samengewerkt in het Platform Schone Scheepvaart. Het doel van
het Platform Schone Scheepvaart is het reduceren van emissies van schepen op een wijze die de concurrentie
positie en bedrijfsvoering van de Nederlandse maritieme sector ten goede komt of niet schaadt. Dat gebeurt
door het bevorderen van samenwerking en kennisdeling ten behoeve van de toepassing van
emissiereducerende technieken. De toegevoegde waarde van het platform is dat het de emissies aanpakt
vanuit de sector zelf, in samenwerking met milieuorganisaties, en door bedrijfsbelang en milieubelang te
verenigen (www.schonescheepvaart.nl).

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) heeft milieuverantwoord varen en
bedrijfseconomisch gezond ondernemen verwoord in haar visie ‘Groen en krachtig varen’: in 2050 is het
emissieloos zeeschip realiteit, vanaf 2020 groeit de zeevaart CO2‐neutraal en in 2050 is CO2‐reductie met 50%
bereikt ten opzichte van 2020.
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Dit wordt heel concreet in de volgende lijst innovatieve ontwerpen en operaties (uitgebreide informatie is te
vinden op www.kvnr.nl):


















Abis Shipping: Diesel‐elektrisch voor maximale efficiency en flexibiliteit
Anthony Veder: Coral Energy volgende stap in small scale LNG transport
Dockwise: Veelbelovend ballastwaterconcept voor zware‐ladingschepen
Flinter: Reductie in CO2‐emissie en brandstofkosten
Hanzevast Shipping: Nieuwe standaard voor bulkcarriers
Heerema Marine Contractors: Vermindering van lawaai onder water
Holland America Line: Bekroond tot schone rederij
Jumbo Shipping: Zwaar transport zacht voor flora en fauna
KOTUG: Sleepboot wordt E‐KOTUG
Q‐Shipping Ship Management: Sponsor van duurzaamheid
Seatrade: Hybride koelschepen meer lading tegen hetzelfde brandstofverbruik
Scheepvaartbedrijf Schot: Kapitein‐eigenaar met superefficiënt schip in de shortsea shipping
Spliethoff: Gaswassen op zee
Stena Line: Winnaar KVNR Shipping Award 2012 met walstroom
Van Oord: Innovatief bouwen met de natuur
Wagenborg: Uitgekiende romp zorgt voor minder CO2‐uitstoot
Wijnne Barends: Samenwerking leidt tot innovatieve en efficiënte zeerivierschepen

Naast deze Schone schepen, ontwikkelt de maritieme cluster veel innovatieve systemen voor het Winnen op
zee en het Slim en veilig varen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bijlboeg voor patrouilleschepen en werkschepen om ook bij hogere zeetoestanden te kunnen opereren
(Damen).
Baggerschepen met hoge rendementen voor winning en transport van zand (IHC Merwede, Kooiman)
Intelligente systemen voor transport van mensen en goederen vanaf een bewegend schip naar vaste
platvormen op zee (Ampelmann, Bargemaster)
Vergaand geautomatiseerde systemen voor diepzeeboringen geïntegreerd in relatief kleine schepen
(Huisman)
Technologie voor het leggen van pijpleidingen op zee (Huisman, IHC Merwede, Allseas, Heerema)
Toepassing van hoogwaardige kunststoffen in scheepsrompen (Damen)
Geavanceerde technologie voor bewaking van conditie van scheepsystemen (IMTECH)

Nederlandse bedrijven laten zo zien dat de kennis die wordt opgebouwd in innovatieprojecten daadwerkelijk
wordt gebruikt voor het realiseren van concrete innovaties.
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Regelgeving en Veiligheid
Om zeker te stellen dat innovaties waaraan grote behoefte is daadwerkelijk kunnen worden toegepast, is het
essentieel dat innovatiedrempels tijdig geslecht kunnen worden.
Om een voorbeeld te noemen: LNG is als brandstof voor schepen significant veel schoner dan dieselolie en dus
gewenst is. Op dit moment is het echter om twee redenen niet mogelijk daadwerkelijk met bijvoorbeeld een
binnenvaartschip of Short Sea schip op LNG te varen: omdat er geen passende bunkerinfrastructuur is en
omdat de Regelgeving dit simpelweg niet toestaat. Dat zijn praktische voorbeelden van innovatie‐drempels die
geslecht moeten worden. In dit specifieke geval zijn eerste acties hiervoor inmiddels opgestart.
Veel innovatie‐drempels liggen in de regelgeving, die vanuit de overheid meestal historisch is gegroeid en vaak
prescriptief is (oplossingen worden voorgeschreven). Toepassing van nieuwe technologieën is daarin niet
voorzien en dus niet toegestaan. Voor het slechten van deze drempels is medewerking van de overheid
noodzakelijk, niet alleen in het supporten van zogeheten doelregelgeving, maar ook in bijdragen om aan te
tonen dat alternatieve oplossingen minstens zo goed (of beter) zijn dan die welke de regelgeving voorschrijft
(zogeheten equivalente oplossingen). Zeker bij de bouw van unieke complexe specials, het concurrerend varen
met state‐of‐the art schepen en het uitvoeren van complexe offshore operaties speelt dit veelvuldig. Dat
vereist vaak kostbaar onderzoek en daarnaast een overheid die voldoende inhoudelijke kennis heeft om
dergelijke processen te begeleiden. Omdat veel zaken IMO‐gereguleerd zijn, is daarom de medewerking van
branche‐organisaties en kennisinstituten van belang, naast de zich langzaam terugtrekkende overheid.

Het zinken van de Baltic Ace na een aanvaring zet het onderwerp van nautische veiligheid op de kaart
Wat veiligheid betreft gaan de lopende trends leiden tot toenemende druk op die veiligheid. De scheepvaart
wordt immers drukker, de bemanningen worden kleiner, schepen worden groter en operaties gaan verder,
dieper, kouder. Tegelijkertijd is maatschappelijke aanvaarding van incidenten sterk aan het afnemen. Het is het
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gezamenlijk belang van overheid en industrie om te zorgen dat het huidige niveau van veiligheid tenminste
gehandhaafd blijft. Gewenst is dat met minder kosten een hoger veiligheidsniveau wordt bereikt, maar ook dit
kan nu feitelijk alleen als buiten de regels wordt gewerkt en equivalente oplossingen objectief kunnen worden
aangetoond.

Kennisinstellingen
Op het vlak van regelgeving en veiligheid is de rol van de overheid in de gouden driehoek essentieel
De activiteiten op gebied van regelgeving en veiligheid moeten daarom leiden tot regelgeving die:






Technische vernieuwing stimuleert
Veiligheid op het gewenste niveau waarborgt
De concurrentiepositie versterkt
De duurzaamheid verhoogt
De verantwoordelijkheid dicht bij de gebruiker legt in plaats van bij de regelgever

De overheid is verantwoordelijk voor vaststellen en controleren op het naleven van de gestelde doelen in de
regelgeving en zij is betrokken bij het tot stand komen van internationaal geldende regelgeving. Van de
overheid mag dan ook worden verlangd dat zij bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe methoden en de
daarvoor benodigde ontwikkeling van fundamentele kennis mee financiert. De overheid dient hier de rol van
opdrachtgever te vervullen. Uiteraard is de overheid de aangewezen instantie om aanpassingen in de
regelgeving te bewerkstelligen bij internationale organen als de IMO.
De overheid heeft een taak om als initiatiefnemer op te treden in het zorg dragen voor de benodigde kennis
om een effectieve speler te zijn in tot stand komen van regelgeving die past bij de innovatieve ontwikkelingen
van de industrie.
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Het recente ongeluk met de Costa Concordia en het breken van de MOL Comfort benadrukken het belang van
scheepvaartveiligheid
De Maritieme cluster zal via de Innovation Council van NML en de TKI Maritiem in contract treden met de
overheid voor verdere samenwerking op dit punt. Want er zijn ook kansen wanneer we de veiligheidssystemen
combineren met de doelstellingen voor een effectiever en duurzamer vervoer. Het Rijkswaterstaat programma
‘Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen’ (IDVV) is daar een voorbeeld van. Doel daarvan is om
waterwegen zo efficiënt, veilig en betrouwbaar mogelijk te benutten waardoor de capaciteit wordt vergroot.
Uitgangspunt is een ten minste gelijkblijvende veiligheid.

Maritieme IT innovatie leidt tot de ‘groene golf’ op het water. Met de Verkeersmanagement Centrale van
Morgen (VCM) ontstaan beter voorspelbare reistijden en een gestroomlijnd vervoer
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Onderdeel van dit programma is de Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM). De verkeerscentrales
worden nu vooral gebruikt met het oog op de veiligheid. Door verkeersmanagement vanuit deze
verkeerscentrales ontstaan beter voorspelbare reistijden en een gestroomlijnd vervoer (‘de groene golf’): met
meer actuele informatie over positie, lading en geplande route kan Rijkswaterstaat de vaarweggebruikers
beter informeren. Schippers kunnen hun vaarplan beter managen, waardoor terminals, havens en vervoerders
beter weten wanneer hun lading aankomt.
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Uitgangspositie (doorlopende initiatieven) en aansluiting
Nationale samenwerking kennisontwikkeling
De samenwerking op het vlak van kennisontwikkeling wordt verder al concreet vormgegeven in Stichting
Maritiem Kennis Centrum (MKC). Naast de kennisinstellingen TNO, MARIN, TU Delft en de Nederlandse
Defensie Academie (NLDA) zijn de volgende bedrijven nu al betrokken bij het bestuur van het MKC: Damen,
IHC Merwede, Imtech, Allseas, Heerema Marine Contractors en Wärtsilä Nederland. De doelen van het
Maritiem Kennis Centrum zijn het versterken van de synergie tussen de kennisinstellingen (waardoor een
sterke kennisbasis behouden blijft), gezamenlijk en in overleg met het bedrijfsleven ontwikkelen van nieuwe
kennis en technologie (ter versterking van de kennisbasis) en het overdragen van kennis en technologie naar
bedrijfsleven en onderwijs.

De betrokken kennisinstellingen binnen het Maritiem Kennis Centrum (MKC)
Internationaal
De internationale positie van de Nederlandse maritieme cluster en haar onderzoek wordt gemanifesteerd door
de leidende rol die Nederland heeft in:








De ‘Cooperative Research Ships’ (CRS): Een samenwerking van 25 internationale kennisinstellingen,
scheepswerven, toeleveranciers, marines, reders en classificatiebureaus onder leiding van MARIN.
Deze samenwerking bestaat al meer dan 40 jaar en resulteert in € 1.4M aan privaat gefinancierd
onderzoek per jaar. De research afdelingen van Koninklijke Marine, TNO, Damen, Wärtsilä en MARIN
zijn hierbij betrokken. Ongeveer de helft van het onderzoekswerk wordt in Nederland uitgevoerd.
De ‘Cooperative Research Navies’ (CRNav): Een samenwerking van 5 internationale marines onder
leiding van MARIN, in samenwerking met TNO. Al het onderzoekswerk wordt in Nederland uitgevoerd
voor een bedrag van € 270k per jaar.
Het ‘FPSO Research Forum’: een netwerk van Joint Industry Projecten op het gebied van drijvende
offshore productie platformen, waarbij elk half jaar 100‐150 internationale experts een week bij elkaar
komen rond JIP vergaderingen, vele geïnitieerd door MARIN (Deltares is ook betrokken).
Het ‘Vessel Operator Forum (VOF) een netwerk van Joint Industry Projecten voor reders op het gebied
van de operatie van schepen, getrokken door MARIN.

Internationale netwerken die door de Nederlandse maritieme cluster worden getrokken
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De CRS en CRNav zijn consortia waarbij deelnemers per jaar een fee betalen en de deelnemers samen
besluiten welke onderwerpen worden onderzocht in werkgroepen (in de CRS zijn dat er typisch 10 parallel). De
JIP fora zijn open innovatie fora waarbij kennisinstellingen JIP voorstellen kunnen doen en bedrijven per JIP
kunnen inschrijven. Dit zijn vaak concurrerende bedrijven of combinaties van klanten en toeleveranciers.
Vanzelfsprekend zijn TNO en TU Delft actief in de International Ship Structures Committee (ISSC) en zit MARIN
in de Advisory Council van de International Towing Tank Conference (ITTC).

Voor complexe offshore operaties is inzicht in de werkbaarheid en risico’s essentieel
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Bestuur en organisatie van de TKI Maritiem
Doelstellingen TKI’s in het algemeen
De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn door de overheid bedoeld als ‘het kloppend hart van de
innovatiecontracten’: het zijn structurele verbanden waarin meerdere partijen samenwerken over de gehele
kennisketen van fundamenteel en toegepast onderzoek tot valorisatie en innovatie. Met de TKI’s, die worden
ingesteld door de topteams, krijgt de privaatpublieke samenwerking in de topsectoren structureel vorm. Het
bestaansrecht van TKI’s wordt bepaald door het commitment (zowel financieel als ‘in kind’) van de betrokken
partijen, inclusief het MKB. Het (bestuur van het) TKI is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van de
integrale meerjarige privaatpubliek gefinancierde kennis‐ en innovatieprogramma’s van de
innovatiecontracten.
De doelstellingen van de TKI’s zijn:






Synergie en samenhang van onderzoeks‐ en innovatieactiviteiten op economische en maatschappelijke
speerpunten.
Vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van onderzoek en ontwikkeling door meer (strategische)
privaatpublieke samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid.
Meer belangwekkende innovatieve producten en processen.
Een versnelde verspreiding van kennis naar het bedrijfsleven (vraagsturing en valorisatie).
Internationaal toonaangevend onderzoek en actieve verbinding met internationale thema’s en
middelen

Dit wordt als volgt ingevuld:
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Een TKI is een meerjarig samenwerkingsverband tussen minimaal 3 bedrijven en minimaal 3 publieke
kennisinstellingen
Een TKI is een organisatie met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk (b.v. stichting).
Een TKI heeft een bestuur. Bedrijven en publieke kennisinstellingen nemen deel aan het TKI via een
partnerovereenkomst.
Een TKI is een open consortium waar bedrijven en kennis‐ en onderwijsinstellingen kunnen toe‐ en
uittreden onder redelijke voorwaarden.
Op programmatische basis wordt samengewerkt op het gebied van onderzoek en innovatie op
terreinen zoals belegd binnen innovatiecontracten van de topsectoren.
Het onderzoeksprogramma (minimale omvang van € 5 miljoen per jaar) vindt plaats voor gezamenlijke
rekening en risico van bedrijven en publieke kennisinstellingen.
De overheid geeft een 25% TKI‐toeslag op de cash bijdrage van de bedrijven (eigen inzet via
WBSO/RDA) in de samenwerking met publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties
Het betreft nieuwe projecten: projecten waarvoor nog niet eerder subsidie is ontvangen






Ook bijdragen van buitenlandse bedrijven tellen mee.
De kwantitatieve inzet van private partijen binnen de TKI (cash en in kind) bedraagt in 2015 ten minste
40%.
MKB loket: betrokkenheid van het MKB bij de samenwerkingsprojecten en de valorisatie van de kennis.
Het TKI rapporteert en legt periodiek verantwoording af aan het topteam.

Over de rol van de overheid is het volgende vastgelegd:





De overheid is waarnemer in het TKI bestuur (geen stemrecht).
Publieke / maatschappelijke belangen van de overheid (zoals Defensie) worden geborgd via
subsidiebeschikkingen.
De overheid kan deelnemen in de programmacommissie van een TKI.
De overheid is de linking pin naar de EU, door haar deelname aan programmacommissies van het
kaderprogramma (toekomstig Horizon 2020).

Dit wordt in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt voor de TKI Maritiem.

Voorbeelden van Schone Schepen
De invulling door de TKI Maritiem
De Maritieme cluster kiest er bewust voor om binnen het Maritiem Innovatiecontract samen te werken op
basis van concrete samenwerkingsprojecten. Het TKI Maritiem is niet een centraal geleide organisatie, maar
een totaal van concrete projecten waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken binnen een
gezamenlijke agenda. Deze projecten kunnen een zeer verschillende aanpak en een grote variatie aan
deelnemers hebben, maar passen allemaal binnen de doelstelling en agenda van de TKI. Dit doet de TKI
Maritiem op basis van de overtuiging dat echte samenwerking alleen ontstaat wanneer er op projectniveau
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wordt gewerkt aan gezamenlijke problemen en innovaties, met daadwerkelijk commitment (in kind of cash)
van de deelnemers. In feite is het TKI Maritiem niet meer dan een stippellijn om samenwerkingsprojecten
binnen de maritieme cluster:

Die samenwerkingsprojecten binnen de Maritieme cluster worden vormgegeven in zogenaamde Joint Industry
Projecten (JIP’s): gezamenlijk onderzoek voor (en betaald door) een groep bedrijven en onderzoeksorganisaties
om gezamenlijk een probleem op te lossen of een nieuwe techniek te ontwikkelen. Ook overheden kunnen
meedoen. Hier is binnen de maritieme sector veel ervaring mee. Samengevat zijn JIP’s:








Gezamenlijk probleem oplossen of een nieuwe techniek ontwikkelen (tools)
Kosten effectief: de betaalt 25.000 Euro, maar krijgt research van 500.000 Euro
Brug tussen research en toepassing
Veelal open en precompetitief: samenwerken met concurrent kan
Resultaat is ‘industry standard’: iedereen kent de problemen (‘level playing field’)
Belangrijk netwerk van klanten, concurrenten en toeleveranciers
Mogelijkheid voor MKB‐ers om aan te haken bij groot onderzoek

Deze JIP’s worden niet getrokken of opgestart door de TKI, maar ontstaan door het (gezamenlijke) initiatief van
bedrijven en kennisinstellingen. Ze betekenen ook een daadwerkelijke investering in geld (cash) en tijd (in
kind).
Invulling van de TKI toeslag binnen het TKI Maritiem
De overheid ondersteunt onderzoek (in Samenwerkingsprojecten/JIP’s) op meerdere manieren. Voor de eigen
inzet van uren kunnen bedrijven gebruik maken van de bestaande WBSO regeling (belastingaftrek) voor
gemaakte R&D uren en van de nieuwe Research en Development Aftrek (RDA) voor investeringen in hardware
voor onderzoek. Dit wordt hier verder niet uitgewerkt.
Voor de samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksorganisaties binnen de TKI’s heeft de overheid een
nieuwe toeslag ontwikkeld: de TKI toeslag. Kort gezegd is dit een toeslag van 25% op de cash‐bijdrage van
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bedrijven aan onderzoeksorganisaties in samenwerkingsprojecten (JIP’s) binnen de TKI. Over de eerste
20.000€ cash bijdrage is de toeslag per bedrijf zelfs 40% (aantrekkelijk voor MKB‐ers).
Ten opzichte van vroegere subsidieregelingen is het voordeel dat er geen tenders zijn met veel papierwerk en
een significante kans op afwijzing. De overheid kijkt alleen naar de betaalde cash en het feit of het project
binnen de agenda van de TKI past. De administratie is dus ook beperkt.
Het is belangrijk om te beseffen dat de TKI‐toeslag is bedoeld voor samenwerkingsprojecten (zoals in JIP’s en
bij ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek), niet voor contractonderzoek. In een JIP werken minimaal
één onderneming en één publieke onderzoeksorganisatie samen voor gezamenlijke rekening en risico op het
gebied van Onderzoek en Innovatie, maar over het algemeen zullen er meerdere ondernemingen
samenwerken in een JIP. Hieronder is zo goed mogelijk weergegeven hoe het geldende Europese onderzoeks‐
en innovatiekader onderscheid maakt tussen dit soort samenwerkingsprojecten en contractonderzoek (om
oneerlijke overheidsteun aan bedrijven te voorkomen):
Er is sprake van contractonderzoek (dat niet onder de TKI regeling valt) als één partij in overwegende mate:




de opdracht bepaalt
èn de opdracht betaalt
èn het resultaat krijgt

In dit soort gevallen is er geen sprake van ‘gezamenlijke rekening en risico’.
De TKI als geheel is een open consortium, maar dat is niet per definitie vereist voor alle
samenwerkingsprojecten/JIP’s in de TKI. Bedrijven kunnen dus hun eigen concepten inbrengen in een JIP en
daar samen met kennisinstellingen en andere partners aan verder ontwikkelen/onderzoeken. De betrokken
kennisinstellingen moeten dan wel een deel van het onderzoek kunnen publiceren (het gaat om een project
binnen de TKI), maar er zijn ook zaken (zoals de configuratie van een systeem) die confidentieel kunnen blijven.
Dit soort consortia kunnen ook gesloten blijven, potentiële concurrenten hoeven niet te worden toegelaten.
In Bijlage I is geprobeerd om zo helder mogelijk een aantal globale spelregels van de regeling op een rij te
zetten (de formele regeling is te vinden in de Staatscourant van 4 september en op www.agentschapnl.nl/tki).
De TKI Maritiem kiest ervoor deze TKI toeslag zoveel mogelijk in te zetten voor innovatie en onderzoek voor
het project/onderwerp op basis waarvan deze toeslag is verkregen. Hierdoor wordt de overhead laaggehouden
en concentreert de TKI zich op daadwerkelijk vraaggestuurd onderzoek en innovatie.
Daarom wordt het volgende afgesproken over de TKI toeslag:
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Van de TKI toeslag wordt maximaal 10% gebruikt om de administratieve lasten van de TKI te dragen
De rest wordt ingevuld door het project dat deze cash heeft bijgedragen voor extra onderzoek en
innovatie voor (het onderwerp van) het project.

Een verdere toelichting is te vinden in Bijlage I.
Organisatievorm
Het TKI Maritiem is een Stichting die zowel gekoppeld is aan Nederland Maritiem Land (NML) als aan de
Topsector Water. Het bestuur van het TKI Maritiem is klein gehouden en bestaat uit een deel van de
Innovation Council van NML om zo weinig mogelijk dubbel te vergaderen. Alle maritieme ondernemers en
kennisinstellingen kunnen deelnemen in de activiteiten van het TKI Maritiem. Activiteiten worden uitgevoerd
door het NML bureau of aan NML verwante organisaties, zodat de overhead minimaal is.

De TKI Maritiem is dus gericht op het stimuleren van zo concreet mogelijke samenwerking in de maritieme
cluster en kiest voor een organisatie met zo weinig mogelijk overhead en overlap. Daarbij wordt aangesloten
bij twee bestaande lijnen:
‐
‐

Het Topteam water, met haar Kernteam (Kennis en Innovatie) Maritiem
Nederland Maritiem Land (NML) als bestaande samenwerking van alle maritieme partijen, met haar
Bestuur en Innovation Council

De NML Innovation Council is in feite het Kernteam Maritiem plus een bredere vertegenwoordiging van RD&I
Managers uit de Maritieme cluster (van NML leden en bedrijven die zich specifiek hebben aangemeld voor de
Innovation Council).
Het is niet mogelijk alle leden van de NML Innovation Council onderdeel te laten zijn van het TKI Bestuur, dit
zou een te groot en log bestuur vormen. Daarom is ervoor gekozen het TKI Bestuur te laten bestaan uit het
Kernteam Maritiem (minus de overheidsvertegenwoordiger), 2 vertegenwoordigers uit de NML Innovation
council (trekkers MKB, Europa en NWO Maritiem Onderzoek Programma) en 1 NWO vertegenwoordiger. Wel
zal besluitvorming over het Jaarplan, de Begroting en NWO programma’s lopen via de gehele NML Innovation
Council om te garanderen dat deze worden gedragen door de cluster.
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In Bijlage D is de taakverdeling verder in detail ingevuld. Schematisch ziet dit er dan als volgt uit:
Topteam Water

Bestuur Nederland Maritiem Land (NML)

NML Innovation Council
Trekkers verschillende thema’s
Secretaris
Council /
MIF

Duurzaamheid en
emissies

Doelgerichte
regelgeving
en veiligheid

Europa

Kernteam Kennis en Innovatie Maritiem
MKB

NWO
Maritiem
Onderzoek
Programma

Business
cases

Thuismarkt
innovaties

TKI Maritiem

Voorzitter

Secretaris
Topsectoren

Overheid

Overheid

Dit resulteert in het volgende TKI bestuur:










Bas Buchner (voorzitter)
Marnix Krikke (secretaris)
Peter van Terwisga (penningmeester, trekker Thuismarkt Innovaties)
Moritz Krijgsman (lid)
Reginald Visser (lid, voorzitter TKI Programmaraad)
David Anink (lid, trekker MKB)
Jan Hoegee (lid, trekker Europa)
Bart de Jong (waarnemer overheid)
Theun Baller(vertegenwoordiger NWO/STW)

Het TKI bestuur heeft de volgende taken:
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Overleg met het Topteam Water en de Innovation Council van NML
Het vaststellen van de jaarlijkse TKI Innovatie Agenda van de Maritieme Cluster.
Het beoordelen en goedkeuren van de Research en onderwijsagenda en (call)voorstellen van de TKI
Kennisprogrammaraad.
Samenwerking met het Topteam Water, de andere clusters (TKI’s) binnen de Topsector Water en de
andere Topsectoren.
Het opstellen en goedkeuren van de TKI ‐ begroting.
Het indienen van de aanvraag voor de TKI ‐ toeslag.
Het zorgen voor de toegankelijkheid voor deelnemers.
Het besluiten over de besteding van de TKI ‐ toeslag.
Het maken van IPR–afspraken.
Zorgen voor een goede betrokkenheid van het MKB.
Monitoring en effectmeting.
Het afleggen van verantwoording aan EL&I / AgNL.

Het TKI bestuur zal haar inhoudelijke taken in nauw overleg met de gehele NML Innovation Council uitvoeren.
Daarbij is binnen de NML Innovation Council en het TKI Bestuur aandacht voor de hele keten:





Ontwikkeling van maritieme toepassingen
Vernieuwing van technologie, commercie en organisatie in de maritieme wereld (Innovatie)
Fundamenteel en toegepast maritiem onderzoek ter ondersteuning van de maritieme innovatie
(Toegepast en fundamenteel onderzoek)
Overdragen, beheren en ontwikkelen van maritieme kennis (onderwijs)

Naast het TKI Bestuur zijn er nog de volgende onderdelen van het TKI Maritiem:
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TKI Bureau (onderdeel NML bureau): administratie en organisatie
TKI Kennisprogrammaraad (MT Maritiem Kennis Centrum als kern, plus vertegenwoordigers NWO,
MKB en andere maritiem betrokken kennisinstellingen zoals NIOZ en Imares): formuleren en
presenteren research en onderwijsagenda
NWO Penvoerder: uitvoeren NWO calls volgens correcte NWO procedures

Programmalijnen, activiteiten en private inzet
Zoals eerder aangegeven, verloopt de concrete samenwerking binnen het TKI Maritiem langs de volgende
lijnen:





Joint Industry Projecten (JIP’s): onderzoek voor en door een groep van maritieme bedrijven om
gezamenlijk een probleem op te lossen of een nieuwe techniek te ontwikkelen
Thuismarkt innovaties: samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid waarbij de overheid als
‘launching customer’ optreedt.
Overheidsprogramma’s: specifieke kennisontwikkelingsprogramma’s voor de overheid, gekoppeld aan
de taken van de overheid
R&D programma’s van de maritieme kennisinstituten (MARIN en TNO): middel(lange) termijn
maritieme kennisbasis

Deze worden hieronder kort beschreven.
Joint Industry Projecten (JIP’s)
Het leeuwendeel van de activiteiten binnen de TKI Maritiem wordt ingevuld via Joint Industry Projecten (JIP’s).
In het Maritiem Innovatiecontract van 2011 zijn de cash bijdragen vanuit de industrie voor JIP’s per jaar
samengevat per kennisinstituut:
2012

MARIN
TNO
Universiteiten
Imares
Industrie (inkind)

4.8
2
1.5
0.8
6
15.1

2013

5.3
2.5
1.6
1.3
6
16.7

2014

5.5
3
1.7
1.5
6.5
18.2

2015

5.7
3.5
1.8
1.7
7
19.7

2016

6
4
1.9
1.8
7
20.7

Het verwachte totale private commitment in samenwerkingsprojecten was ruim € 10 miljoen per jaar in cash
(plus inkind bijdragen). Op 7 november 2013 is in Rotterdam de Maritieme Innovatiedag ‘Aan de slag!’
gehouden. Hierbij werd de industrie geïnformeerd over de TKI Maritiem en het Maritiem Innovatiecontract.
Daarnaast waren er 10 presentaties over JIP ideeën en een JIP markt rond in totaal 30 JIP initiatieven.
Uiteindelijk heeft de TKI Maritiem € 2.940.978 TKI toeslag aangevraagd voor 2013 op basis van 49 JIP’s (met
een totale grondslag van € 12.222.259 als cash bijdrage), zie de volgende pagina. Dit is dus ruim boven het in
2011 aangegane commitment. Met elkaar vormen deze projecten de basis en concrete invulling van de
samenwerking binnen de maritieme cluster. In het najaar van 2013 (3 september en november) worden weer
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vergelijkbare meetings gehouden om nieuwe initiatieven voor 2014 te nemen (naast doorlopende projecten
die in 2013 zijn opgestart).
Project
Wind Jack JIP
ShorTCrest
Offloading Operations JIP
MONITAS II
HELIOS II
ROPES
Refit2Save
Wageningen CD Series
DeFoS
Splashmonster
Mona Risa
Phase Transition
Ice Stream II
WiFi JIP
SAVE
Safetrans UG
LAURA JIP Phase II
SHARES
DISCO
OBELICS
CRNAV
CRS
MOONPOOL
VIM
Wind Load JIP
SALTO
TOP SHIPS
Silent Ship
Hybrid 111
DES4OPS
Milieuprestaties Meetbaar
CFD2F
Vertikaal hydr transport
CitG Geostatical toolbox
IOP Promised
Ishare@sea
4DFatigue
Crack Guard
Bijlboegen
Corrosion
Innovation
Ecodynamic Design
High speed Craft
Arctic Welding
Integraal samenwerken
Scrubbers
Bond & Q
Luchtsmering
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Kennisinstelling(en)
MARIN/Deltares
MARIN
MARIN
MARIN
MARIN/NLR
MARIN/Deltares
MARIN
MARIN
MARIN
MARIN
MARIN
MARIN
MARIN
MARIN/ECN/Deltares
MARIN
MARIN
MARIN
MARIN
MARIN
MARIN
MARIN
MARIN/TNO
MARIN
MARIN
MARIN
MARIN
TU Delft / MARIN
TNO/ MARIN / Imares
TNO
TU Delft
Imares
TNO
TNO
TNO
TU Delft
TNO
TU Delft
TU Delft
TU Delft
TNO
Hogeschool Rotterdam
TNO
TNO
TNO
TU Delft
TNO
TNO/CMTI
MARIN/TU Delft

Innovatiethema
Winnen op zee
Winnen op zee
Winnen op zee
Winnen op zee / Slim en veilig varen
Slim en veilig varen
Effectieve infrastructuur
Schone schepen
Schone schepen
Schone schepen
Winnen op zee
Winnen op zee
Winnen op zee
Winnen op zee
Winnen op zee
Schone schepen
Slim en veilig varen
Slim en veilig varen
Slim en veilig varen
Winnen op zee
Winnen op zee
Slim en veilig varen
Slim en veilig varen / schone schepen
Winnen op zee
Winnen op zee
Effectieve infrastructuur / winnen op zee
Winnen op zee
Slim en veilig varen / Effectieve infrastructuur
Schone schepen
Schone schepen
Slim en veilig varen
Schone schepen
Winnen op zee
Winnen op zee
Winnen op zee
Winnen op zee
Slim en veilig varen
Slim en veilig varen
Slim en veilig varen
Slim en veilig varen
Slim en veilig varen / winnen op zee
Slim en veilig varen
Schone schepen / Winnen op zee
Slim en veilig varen
Winnen op zee
Slim en veilig varen
Schone schepen
Slim en veilig varen
Schone schepen

Binnen de maritieme sector wordt gewerkt aan alternatieve voortstuwingsconcepten geïnspireerd door de
natuur (‘Nature inspired propulsion’ of ‘Biomimetic propulsion’). Hier de dolfijnstaartvoortstuwing van O‐foil.
Thuismarkt innovatie: marineschip van de toekomst en de CODEMO regeling
Schone en slimme marine schepen zijn van groot belang voor zowel de Koninklijke Marine als de Nederlandse
marinebouw. Gezamenlijke innovaties op dit vlak, waarbij de Koninklijke Marine als ‘launching customer’
optreedt, zijn een enorme win‐win situatie voor beide partijen. De Marine krijgt de meest effectieve en
efficiënte schepen, de Nederlandse marinebouw kan dit gebruiken om internationaal voorop te blijven lopen.
Het belang van deze thuismarkt innovatie wordt hieronder verder toegelicht: het Marineschip van de
toekomst.
Nederland heeft een lange traditie in het ontwerpen en bouwen van Marineschepen en heeft daarmee een
reputatie opgebouwd van hoge kwaliteit, vooruitstrevendheid en vergeleken met andere landen relatief lage
kosten. Het is de ambitie deze kwaliteit te continueren en te vergroten door welgericht innovatief onderzoek
in nauwe samenwerking met kennisinstituten en industrie, ten behoeve van de vervanging van schepen voor
de Koninklijke Marine (bijvoorbeeld vervanger M‐ fregat) en tevens om een kansrijke positie op de
exportmarkt te waarborgen. De research projecten hebben tot doel de effectiviteit te vergroten en tevens de
(levensduur‐) kosten aanmerkelijk te verlagen.

Een aantal projecten wordt voorzien op het gebied van de hydromechanica. Zo is het van belang de
inzetbaarheid van het schip in zeegang te vergroten en tevens het gevraagde voortstuwingsvermogen te
verminderen. Recente ontwikkelingen op het gebied van scheepsvormen hebben veelbelovende resultaten
laten zien. Doorontwikkeling van de succesvolle zogenaamde ‘Bijlboeg’ voor grotere schepen wordt als
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veelbelovend beschouwd, niet alleen voor wat betreft de zeegangseigenschappen, maar ook de vermindering
van de weerstand in golven. Dit geldt ook voor onderzoek naar weerstand van het schip dat veroorzaakt wordt
door de wrijving van het water langs de scheepshuid.
Eerste verkennende studies hebben aangetoond dat verhoging van het voortstuwings‐rendement en
verbetering van de akoestische en magnetische eigenschappen mogelijk zijn door toepassing van de ‘Pumpjet’
en vooral met een veelbelovende geavanceerde flexibele kunststof voortstuwer. Zelfs lijkt het mogelijk deze
met moderne technologie zonder as uit te voeren. Ontwikkelingen op het gebied van supergeleiding zijn hier
van belang.
Daarnaast is het bekend dat het reduceren van de slingerbeweging door middel van snelle roerbewegingen
effectiever kan zijn en minder weerstand en geluid oplevert dan door middel van vinnen. Het huidige systeem
kan opmerkelijk worden verbeterd door verdere ontwikkeling van de hydrodynamische modellen en het
regelsysteem.
Door toepassing van geavanceerde materialen zoals (samengestelde) composieten en sandwich materialen,
gecombineerd met optimalisatie van de constructie, kunnen functies worden gecombineerd en kosten
gereduceerd. Niet alleen functies zoals thermische – en brandisolatie, pantsering, en het bereiken van extreme
stijfheden, maar ook de integratie van antennes voor sensoren en communicatiemiddelen wordt mogelijk.
Lichtgewicht constructies bijvoorbeeld in de bovenbouw kunnen leiden tot vermindering van onderhoud en
zelfs de waterverplaatsing en dus brandstofverbruik. Studies m.b.t. incassering‐ en overlevingsvermogen, zoals
‘fire fighting and damage control’ zullen hierbij een belangrijk onderdeel vormen.
Om de levensduur kosten van het schip verder te verlagen, is het noodzakelijk om de personeelskosten te
reduceren. Dit kan worden gerealiseerd door vergaande systeemintegratie en automatisering van informatie
verwerkende en besturende processen. Een en ander is gerelateerd aan de roadmap van High Tech Systemen
en Materialen (HTSM) met name het onderdeel ‘systems in systems’ en ‘security’. Deze ontwikkelingen zullen
wezenlijke veranderingen in het ontwerp en de bedrijfsvoering van schepen bewerkstelligen, die nader
moeten worden onderzocht. Het zal mogelijk worden systemen op afstand in te zetten, te bewaken en te
onderhouden, terwijl de betrouwbaarheid en veiligheid toenemen en de belasting van het milieu kan afnemen.
Deze aspecten zijn in de Innovatie‐ en researchagenda van dit Innovatiecontract opgenomen.
Het Ministerie van Defensie is actief betrokken geweest bij de formulering van de Innovatie‐ en
researchagenda (roadmap) in dit Innovatiecontract. Het Ministerie heeft de intentie uitgesproken om € 4
miljoen per jaar van haar innovatie middelen beschikbaar te stellen. Dit bedrag is niet vrij beschikbaar.
Genoemd bedrag vormt daarmee een oplopende reeks over de jaren 2013 – 2016. De middelen kunnen en
zullen niet toegekend worden op basis van de geformuleerde roadmaps alleen, het committeren door Defensie
zal gebeuren op basis van de individuele project beschrijvingen. De definitieve inzet van de innovatie middelen
(en daarmee ook het totaal volume) is daarmee afhankelijk van de mate waarin de individuele
projectvoorstellen uit de topsectoren overeenkomen met dan wel voldoende aansluiten bij de Defensie
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beleidsdoelstellingen. De governance modellen van de topsectoren bepalen daarmee mede de mogelijkheden
om in de project definitie fase tot een goede wederzijdse afstemming te komen.

MARIN beschikt over unieke kennis op het gebied van de hydrodynamica van onderzeeboten: viskeuze
wervelloslating onder een drifthoek met CFD en een volledig vrijvarend model met geïntegreerd onderwater
positiemeet‐ en stuursysteem
Voor (MKB) bedrijven die ideeën hebben die misschien interessant zijn voor Defensie, is er de CODEMO
regeling (Commissie Defensie Materieel ontwikkeling).
CODEMO beoordeelt aan de hand van criteria ingediende projectvoorstellen van bedrijven. Zodra de
commissie een voorstel goedkeurt, gaat het project het verwervingstraject in. Defensie financiert de helft van
de productontwikkeling. Het doel is een bruikbaar product te ontwikkelen dat Defensie daadwerkelijk gaat
afnemen. In ruil voor de financiële bijdrage spreken CODEMO en het bedrijf een royalty‐regeling af. De
opbrengsten uit de royalty‐regeling vloeien terug naar het CODEMO budget, waarmee Defensie in de toekomst
nieuwe initiatieven kan blijven ondersteunen.
CODEMO verwacht de volgende aspecten terug te zien in een projectvoorstel:







Duidelijke doelstelling en omschrijving van de werkzaamheden.
Duidelijke relatie met een operationele behoefte die voortvloeit uit de hoofdtaken van de krijgsmacht
en die door de Defensiestaf goed te keuren of goedgekeurd is. Het noemen van een concrete
behoeftesteller (bijvoorbeeld een Point of Contact bij de Koninklijke Marine) versnelt het proces.
Duidelijke en toetsbare beslismomenten/mijlpalen.
Realistische tijdsplanning.
Kostenspecificatie.
Omschrijving van de commerciële perspectieven/marktverwachting.

CODEMO adviseert de volgende toetsingscriteria in het projectvoorstel aan de orde te stellen:
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Het te ontwikkelen militaire product moet vallen onder artikel 346 van het verdrag over de werking
van de Europese Unie of moet vallen onder andere uitzonderingen op de aanbestedingsregels
Het project moet in technisch of technologisch opzicht voor Nederland nieuw en innovatief zijn.
Hoogtechnologische projectvoorstellen scoren daarom hoog.









Het project moet in beginsel aansluiten bij de in de Defensie Industrie Strategie ïnventariseerde
prioritaire technologiegebieden.
Het project moet een bijdrage leveren aan een versterking van de Nederlandse (kennis)economie.
Voor het project bestaat een reëel perspectief op (internationale) verkoop van het ontwikkelde
product aan derden.
Het project moet voor de betrokken onderneming beheersbare technische risico's inhouden met een
redelijke kans van slagen, zowel in productietechnisch als in commercieel opzicht.
Het project heeft een zodanige financiële omvang dat in principe slechts een beperkt deel van het
beschikbare CODEMO budget in beslag wordt genomen.
Het project mag geen duplicatie zijn van andere lopende projecten.
De uitvoering van het project vindt in beginsel in Nederland plaats.

Voorstellen kunnen ingediend worden bij de secretaris van de commissie, mevr Drs. P. (Pita) Margry
(p.margry@mindef.nl). Informatie is te vinden op de website van de NIDV (www.nidv.eu/nl‐
NL/pages/1827/codemo.aspx).
Overheidsprogramma’s
Voor het Ministerie van Defensie lopen er bij TNO en MARIN een aantal specifieke
kennisontwikkelingsprogramma’s, gekoppeld aan de taken van de Koninklijke Marine. De inhoud wordt in
samenwerking met de dienst Defensie Materieel Organisatie (DMO) bepaald.
Daarnaast is er in september 2012 een convenant ondertekend tussen het Ministerie van Defensie en het
Nederlandse Marinebouw Cluster. Hiermee is de Kennisgroep Nederlandse Marinebouw opgericht. De groep
bundelt de inspanningen van Defensie en de Defensie‐industrie om de benodigde kennis voor het ontwikkelen
en bouwen van militaire oppervlakteschepen te behouden voor Nederland. De betrokken partijen stellen
onderling hun kennis ter beschikking aan elkaar. Ook synchroniseren ze de inspanningen voor onderzoek,
ontwikkeling en ontwerpactiviteiten voor de volgende generatie marineschepen en stemmen die op elkaar af.
Bovendien streven ze naar het borgen van een adequate kennisbasis, mede door middel van opleidingen en
afstudeermogelijkheden voor de marinebouw. Het convenant vloeit voort uit de Strategie‐, Kennis‐ en
Innovatie Agenda (SKIA). Met de SKIA versterkt Defensie haar innovatieve kracht en het vermogen om goed te
reageren op onverwachte gebeurtenissen. Ook beschrijft het de visie van Defensie op veiligheid en de omgang
met kennis en innovatie.
R&D programma’s van de kennisinstituten (MARIN en TNO) als kennisbasis
Vraaggestuurd (midde)lange termijn onderzoek bij MARIN en TNO als maritieme kennisbasis. Dit is vastgelegd
in de volgende jaarplannen:
MARIN
MARIN’s Technologieplan 2013‐2017 is gericht op onderzoek om de Innovatiethema’s Winnen op zee, Schone
Schepen, Slim en veilig varen en Effectieve Infrastructuur te ondersteunen. Dit richt zich op de volgende
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onderwerpen (met name uit de kennisgebieden hydrodynamica, maritieme operaties en systemen en
processen):








Resistance & Propulsion
Waves & Workability
Manoeuvring & Nautical
Operations at Sea
CFD
Ice
Time‐domain simulations and control

Het MARIN Technologieplan en daaruit volgende R&D plan 2014 worden besproken en goedgekeurd door de
MARIN Adviesraad.
Daarnaast zijn de faciliteiten van MARIN belangrijk voor de innovatie in de maritieme cluster. MARIN wil de
conceptontwikkeling, het ontwerp en de operatie van innovatieve, veilige, schone en effectieve schepen en
offshore constructies versterken door haar unieke testfaciliteiten, rekenfaciliteiten, trainingssimulatoren en
monitoringsystemen geïntegreerd in te zetten:

Monitoring

Validatievlak

Model
proeven

Operationeel
vlak
Voorspellingsvlak

Training

CFD & Simulatie

Daarbij spelen de komende jaren twee ontwikkelingen van nieuwe ‘faciliteiten’ een rol:
‐
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Het verder ontwikkelen van het ‘Maritiem cluster’: een groot rekencluster als virtuele testfaciliteit voor
de toepassing van Computational Fluid Dynamics (CFD) en tijdsdomein simulaties voor maritieme
hydrodynamica.

‘De Maritieme cluster’ als virtuele testfaciliteit
‐

Het vernieuwen en uitbreiden van het Maritime Simulator Centre the Netherlands (MSCN) met de
nieuwste ICT methoden, simulatortechnieken en human factor kennis voor het onderzoeken en
trainen van nautische en offshore operaties binnen de Innovatiethema’s ‘Slim en veilig varen’ en
‘Winnen op zee’. Dit is gestimuleerd door de goede voortgang tijdens de ‘Obelics’ JIP, waarbij
ingenieurs en operationele mensen op simulatoren samenwerkten voor het veilig en efficiënt maken
van offshore liftoperaties. Dit vernieuwde simulatorcentrum moet over 5 jaar operationeel zijn en zal
gebruik maken van de nieuwste kennis die is ontwikkeld in de onderzoeksgebieden Hydrodynamica,
Maritieme operaties en Maritieme systemen en processen.

Samenwerking tussen ingenieurs en operationele mensen tijdens de succesvolle Obelics JIP

TNO Maritiem
TNO’s strategie roadmap voor de komende jaren (2013 – 2018) is gericht op onderzoek om de
Innovatiethema’s Winnen op zee, Schone Schepen, Slim en veilig varen en Effectieve Infrastructuur te
ondersteunen.
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Hierbij zal er een speciale focus zijn naar een duurzame exploratie van de diepzee en de Arctic.
In een geïntegreerde benadering van simulatie & numerical modelling, test‐validatie, in‐situ validatie en
training en opleiding zullen de volgende aspecten de rode draad vormen van het onderzoek bij TNO:


Life time asset prediction: ontwerp van wereldklasse geaccordeerde voorspellings modellen, systemen
en beslissings‐ondersteunings tools teneinde ‘first‐time‐right’ duurzame assets (assets: platformen,
schepen, complexe installaties voor sub‐sea en deep‐sea) te ontwerpen om hoge inbedrijfstelkosten
aanzienlijk te reduceren.



Underwater visibility improvement: om een duurzame exploratie mogelijk te maken van de diepzee
en de Arctic zal geïnvesteerd worden in het verbeteren en optimaliseren van zichtbaarheidssystemen
onder water (bv. zwart‐wit sonar plaatjes omzetten in 3D kleurenfilms).



Human Performance Prediction: om de menselijke fout in operationele processen te reduceren en
incident‐recovery te verbeteren zal er meer onderzoek nodig zijn in zgn. asset‐operation en asset‐
control.
•Simulation
•Numerical
Modelling

•Training
•Opleiding

•Test validatie

•In‐situ
validatie

Geïntegreerde ontwerpbenadering TNO
Hierbij zullen de volgende onderwerpen specifieke aandacht krijgen (met name uit de kennisgebieden
Maritieme constructies en materialen, Maritieme systemen en processen, Maritieme operaties en Impact op
het mariene milieu):
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Materialen, constructies en inspectie, monitoring en detectie
Diep Zee Mijnbouw processen
Arctische condities
Van data naar informative
Menselijke factoren/Human Factors
Training en simulatoren
Veiligheid
Uptime/werkbaarheid



Luchtemissies en keten‐analyses

De Strategie roadmap voor TNO wordt vastgesteld door de raad van Bestuur TNO en de daaruit volgende
activiteiten worden besproken en goedgekeurd door de TNO Maritiem & Offshore Adviesraad (zijnde MT van
het Maritiem Kennis Centrum).
Om een wereldwijde technologische toppositie te realiseren en te behouden zijn er ten behoeve van de
onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten adequate faciliteiten nodig. Hiermee kan TNO een belangrijke bijdrage
leveren aan de benodigde innovaties in de maritieme cluster. TNO wil hierin haar testfaciliteiten versterken
voor een duurzame ontwikkeling van een veilige en schone scheepvaart en een duurzame winning op zee en in
de Arctic.
Hierbij moet gedacht worden aan:
 Versterking van het materiaal R&D laboratorium
 Ontwikkeling van diepzee test apparatuur (voor drukken > 600 bar)
 Micro bacteriële corrosie verbeteringstechnieken
Verder zal een instandhouding van bestaande faciliteiten zoals akoestisch bassin, human factor analyse
centrales en crash test banen van belang zijn voor een verhoging van veiligheid voor mens en milieu.

Effect op het menselijk lichaam van het vallen in een Free Fall Life Boat (TNO)
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Betrokkenheid MKB
De maritieme sector bestaat voor een aanzienlijk deel uit MKB bedrijven. Ze vormen een sterke basis in de
toeleveringsketen van het maritieme cluster. Innovatie bij maritieme MKB bedrijven wordt gekenmerkt door
een zeer resultaat gericht karakter. De keten van Kennis Kunde naar Kassa is voor deze bedrijven vaak
aanzienlijk korter dan voor de multinationals. Het MKB beleid van TKI maritiem speelt hier op in. Doel van het
beleid is om MKB bedrijven met hun eigen innovatie te laten aansluiten aan de doelen en de onderwerpen uit
de innovatieagenda. Hiermee wordt getracht een duidelijke focus van de maritieme bedrijven te creëren
gericht op een sterk cluster. Betrokkenheid wordt gecreëerd door bedrijven te informeren over de activiteiten
in het cluster en het aanbieden van laagdrempelige ondersteuning om bedrijven op de onderwerpen actief te
laten inzetten.

TKI Maritiem zet voor 2014 in op de volgende ondersteuningsmiddelen:
‐
‐
‐

MKB Innovatiestimulering topsectoren (MIT) regeling
MKB Loket
Netwerkbijeenkomsten door branches

Regeling ‘MKB Innovatiestimulering Topsectoren’ (MIT)
In 2013 is voor het eerst de MIT regeling beschikbaar gekomen. Via deze regeling kunnen MKB bedrijven
gebruik maken van verschillende ondersteuningstools zoals:






Innovatie activiteiten voor en door MKB
Aanvullend op de TKI toeslag
Technische haalbaarheidstudies
MKB innovatie advies en ondersteuning
Uitlenen hooggekwalificeerd personeel aan het MKB

Voor de maritieme bedrijven was in 2013 een kleine 7 ton Euro beschikbaar. Dit geld is ingezet op drie
onderdelen:




Haalbaarheidsstudies
Netwerk activiteiten
Vouchers

Technische haalbaarheidsstudies:
•
•
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500k€ budget
Ongeveer 10 projecten

•
•
•
•
•
•
•

Bekende regeling voor onze sector. Zelfde regeling als onder het Maritiem Innovatie Programma.
Beoordeling op first‐come‐first‐serve, start 22 mei!
Onderwerpen binnen de maritieme innovatieagenda
50% subsidie tot max €50.000
Duur 1 jaar
Minimaal 1 mkb‐er
Meer info www.agentschapnl.nl/mit

Kennis Innovatievouchers:
•
•
•
•
•

Inwisselbaar bij Kennisinstellingen
Waarde van voucher €7500 waarvan €3750 ingelegd door MKB‐er zelf
Zeer laagdrempelig
Kunnen een kleine 30 mkb‐ers gebruik van maken
Meer info op www.agentschapnl.nl

MKB netwerkactiviteiten:
•
•
•
•
•

Budget €50.000
Te besteden aan workshops en seminars
Programma opgesteld door innovatiecouncil
TKI laat uitvoering activiteiten over aan de branches
Tot en met mei 2014 worden seminars en workshops op innovatieve onderwerpen georganiseerd
voor Jachtbouw, scheepsbouw, Offshore en binnenvaart

De haalbaarheidsstudies bleken favoriet. Het overgebleven geld van de vouchers is later naar de
haalbaarheidsstudies overgeheveld.
Voor 2014 zal de overheid waarschijnlijk nogmaals de regeling openzetten. Het budget is nog onbekend. De TKI
Maritiem zet voor 2014 in op een hoger budget. De 2013 regeling was namelijk ruim overschreden.
Eind 2013 zal de regeling van 2013 worden geanalyseerd en gekeken worden welke keuzes er voor 2014
gemaakt zullen worden. Mogelijk wordt voor 2014 voor de R en D regeling gekozen. Hierin kan een klein
consortium van bedrijven samen met een kennisinstelling een R en D traject doorlopen.
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MKB Loket TKI Maritiem 2013‐2014 (tel: 088‐4440259)
Om betrokkenheid van MKB bij de TKI activiteiten, is een MKB loket ingericht. Doel van het loket is om een
eerste lijns aanspreekpunt in te richten voor MKB bedrijven en aanvullende activiteiten voor MKB bedrijven te
organiseren gericht op het betrekken van de bedrijven bij de activiteiten van het TKI maritiem.
Om zichtbaarheid van het MKB loket te vergroten is een eerste lijns loket ingericht voor de gehele topsector
water. Hiervoor is samenwerking met Syntens aangegaan en met de andere TKI’s binnen de topsector.
Tweede deel van de activiteiten van de MKB loket functie zal uitgevoerd worden door de bij NML aangesloten
branches in samenwerking met Syntens.
Het loket geeft uitvoering geven aan de volgende de taken. Hierna zullen de taken nader toegelicht worden:
1. Vraagbaak: Beantwoorden van vragen bij MKB en eerste contact over het topsectoren beleid en de
maritieme innovatie agenda
2. Bijeenbrengen van partijen: het koppelen van MKB aan leaderfirms, kennisinstellingen en
uitvoeringsorganisaties van de branches. Het betrekken bij projecten uit het TKI etc.
3. Organiseren van kennisoverdracht. Bijeenkomsten organiseren waarin informatie wordt uitgewisseld
over TKI projecten en uitkomsten gericht op en het betrekken van het MKB.
4. IPC projecten. Belangrijk middel voor stimulering van innovatie bij MKB is de IPC.
5.
De basis voor het MKB loket bij uitvoering wordt gevormd door samenwerking tussen Syntens, branches,
Innovation Council, bedrijven en kennisinstellingen. Regie over het proces zal gevoerd worden door het TKI
bestuur in samenspraak met de NML Innovation Council. De vertegenwoordiging van het MKB binnen het TKI
bestuur is geregeld door het aanstellen van een bestuurslid belast met het MKB vertegenwoordiging binnen
het bestuur en door participatie van Branches in de Innovation Council.
Vraagbaak
Door Syntens is een vraagbaak worden ingericht die van 8 tot 20 uur telefonisch bereikbaar is. Hier kunnen
bedrijven antwoord krijgen op hun vragen over Innovatie en het Topsector Water (inclusief maritiem). De klant
ontvangt binnen 24 uur antwoord (‘next business day’). Uitvoering vindt plaats door Syntens Direct.
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Doel van de vraagbaak is:
‐
‐
‐
‐

Eén loket vormen voor MKB bedrijven voor het benaderen van het Topsector water
Vragen binnen 24 uur beantwoorden (‘next business day’)
Eventueel vragen verduidelijken door bezoek van Syntens
Koppelen van MKB‐ers aan relevante partijen waaronder kennisinstellingen en branches

Bijeenbrengen van partijen
Bij dit proces zullen meerdere partijen betrokken zijn. Leden van de Innovation Council en betrokken branches
zullen actief werken aan het betrekken van MKB‐ers bij de geïnitieerde projecten onder het TKI.
De branches samen met Syntens spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zetten in op de volgende punten:
‐
‐

Verbinden van bedrijven, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties van branches in projecten
(consortiumvorming)
Adviseren over intellectueel eigendom (i.s.m. Octrooiencentrum)

Branches, waaronder HISWA, Vereniging van Waterbouwers, IRO, KVNR, CBRB, HME en Scheepsbouw
Nederland, gebruiken hun contacten met de MKB bedrijven om de activiteiten van het TKI Maritiem en de
Innovatie agenda onder de aandacht te brengen. Dit door:
‐
‐
‐

Over de activiteiten te communiceren via hun eigen kanalen
Aandacht te besteden aan de TKI projecten en activiteiten in bijeenkomsten van de branches
Lid bedrijven assisteren bij het in contact komen met kennisinstellingen en bedrijven betrokken bij TKI
projecten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de inzet van Syntens.

De activiteiten van de branches en Syntens op dit vlak zullen met elkaar afgestemd moeten worden. Dit kan
o.a. in de Innovation Council plaatsvinden. Het MKB bestuurslid van het TKI bestuur coördineert de
afstemming tussen de verschillende partijen.
Organiseren van netwerkbijeenkomsten en kennisuitwisseling
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Oktober 2013
Innovatieworkshop elektrische voortstuwing
November 2013
Innovatie workshop design en duurzaamheid in de jachtbouw
December 2013 Innovatie workshop modulair bouwen
Februari 2014
Innovatie workshop[ LNG en superjachten
Maart 2014
Innovatie workshop ketenintegratie
Mei 2014
Innovatiesymposium jachtbouw

HISWA
HISWA
HISWA
HISWA
HISWA
HISWA
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Oktober 2013
November 2013
Mei 2014
September 2013
November 2013
Januari 2014
Maart 2014

Decommissioning symposium
Innovatie Event technische haalbaarheid LNG
Netwerkbijeenkomst vrachtwagenmotoren in de binnenvaart
Overige technieken voor de binnenvaart
Netwerkbijeenkomst Broadband@sea
Innovatieworkshop varen in arctische omstandigheden
innovatieworkshop retrofitten naar schone schepen

IRO
EICB
EICB
EICB
HME
HME
HME

Fundamenteel onderzoek ondersteund door NWO
Lopende STW call MARITIEM‐2013
NWO heeft zich aan het nieuwe bedrijvenbeleid gecommitteerd door toepassingsgericht, fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek ten bate van de verschillende topsectoren te stimuleren.
De call voor de TKI Maritiem ‘MARITIEM‐2013’ heeft een goede invulling gegeven aan de bijdrage van NWO
aan de Topsector Water. In de Call MARITIEM 2013 werken twee NWO‐onderdelen samen:
‐
Technologie Stichting STW (STW) (NWO‐trekker voor MARITIEM)
‐
Gebied Aard‐ en Levenswetenschappen (ALW) van NWO
Het totale budget van MARITIEM‐2013 voor onderzoeksprojecten bedraagt € 4.5 miljoen, exclusief
geoormerkt voor onderzoeksprojecten die passen binnen de Innovatie‐ en Researchagenda van de TKI
Maritiem. MARITIEM‐2013 is gericht op het stimuleren van excellent fundamenteel en toepassingsgericht
onderzoek binnen deze Innovatie‐ en research agenda, om zodoende de internationale concurrentiepositie van
Nederland op dit gebied te versterken. Belangrijk daarbij is de samenwerking tussen kennisinstellingen en
bedrijfsleven. Deze komt tot uiting in een cash cofinanciering vanuit de Maritieme sector van minimaal 25%
van de STW/NWO‐bijdrage, bij voorbeeld via een Maritiem Joint Industry Project rond het onderwerp.
Plannen voor 2013
De Topsector Water, met haar clusters deltatechnologie, watertechnologie en maritieme technologie, wil de
komende periode graag samenwerken met NWO via de volgende drie calls:
1. Een NWO/STW Brede technologie call over de breedte van de Topsector Water op basis van de drie
roadmaps van TKI’s Deltatechnologie, Watertechnologie en Maritieme technologie. Deze
Technologiecall richt zich op de ontwikkeling van kennis binnen de exacte wetenschappen voor de
concrete toepassing in de producten en diensten van de Topsector Water.
2. Een NWO/ALW Thematische call ‘License to Operate’ gericht op de impact van technologische
operaties op de wateromgeving via de analyse van de interactie tussen technologie en de
watersystemen (binnen en buiten de delta). Binnen deze call zullen vaak multi‐disciplinaire studies
worden uitgevoerd (combinatie van Aard‐ en Levenswetenschappen met Technologische
wetenschappen).
3. Een NWO/ALW Thematische call ‘The New Delta’ gericht op het goed gebruik van het water voor
groen en veilig leven, werken en transporteren in de (verstedelijkte) delta. Deze call is gefocust op de
analyse van de watersystemen in de Delta binnen het vakgebied van de brede Aard‐ en
Levenswetenschappen .
Deze calls zijn hieronder schematisch, in hun omgeving, weergegeven:
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Technologie
(STW)

EU projecten
EU programma’s

Brede
Technologie call
(Concrete
toepassing exacte
wetenschap in de
producten en
diensten)

Aard‐ en
levenswetenschap
en
Technologie
(Multi‐disciplinair)

Aard‐ en
levenswetenschap
(ALW)

Thematische call
Thematische call
‘License to operate’ ‘The New Delta’
(Analyse van de
(Interactie tussen
watersystemen in
technologie en
de Delta)
watersystemen )

Overheidsbeleidsprogramma’s

Joint
Industry
Projecten
(JIP’s)

Andere Topsectoren

Brede technologiecall STW
Zoals bekend wil de topsector Water graag verdergaan met technisch wetenschappelijk onderzoek in PPS‐
verband met STW. De focus daarvoor ligt bij de inhoudelijke thema’s die in het innovatiecontract 2012‐2013
zijn gedefinieerd voor de drie deelthema’s deltatechnologie, watertechnologie en maritieme technologie. De
sector mikt hier nadrukkelijk op excellentie door te kiezen voor een open, topsector‐brede call, waarbij de drie
TKI’s de deelthema’s bepalen. De kwaliteit van de voorstellen moet daarbij de verdeling van de middelen
bepalen.
De sector zet hiervoor in op samenwerking conform PPS‐modaliteit 2 (specifieke vorm; 10‐40%).
De sector vraagt hiervoor van NWO/STW een jaarlijkse inzet van € 10 mln. Hiertegenover stelt de sector een
private cash bijdrage van 25% (met in kind bijdragen oplopend tot een totaal van 40%) over de hele inzet
vanuit variant 2.
Thematische calls
Hiernaast zoekt de sector naar vernieuwing en samenwerking binnen de Topsector Water door in te zetten op
thema’s die goed aansluiten bij de multidisciplinaire insteek van ALW. Het gaat daarbij om kennis van
samenhangende watergerelateerde tendensen en systemen en om de interactie tussen technologie en
(watergerelateerde) systemen.
‘License to operate’
Kennis van aard‐ en levenswetenschappen is essentieel voor de natte waterbouw, toepassing van
watertechnologie en allerlei maritieme en offshore operaties. Kennis van zaken op het grensvlak van
Technologie en Aard‐ en Levenswetenschappen is noodzakelijk om deze activiteiten verantwoord uit te
voeren. Ze zijn nodig voor een ‘license to operate’ voor betrokken bedrijven. Kennis van dit soort processen is
uiteindelijk ook een ‘competitive advantage’ tegenover concurrenten.

46

Als voorbeelden zijn te noemen:
•
•

•
•

•
•
•

‘Deep sea mining’: effecten van deep sea mining operaties op ecologie, oceanografie, chemie,
sedimentologie, biodiversiteit
‘Resource Efficiency’: het maximaliseren van het hergebruik van grondstoffen bij alle
watertechnologische ingrepen; voorbeelden zijn waterhergebruik (bijv. door middel van
ondergrondse opslag), ‘van reststof naar grondstof’ (De Grondstoffenfabriek), energie uit
afvalwater.
De ondergrond als nieuwe ruimte; integraal afwegingskader voor ondergrondse waterberging.
‘Onderwatergeluid’: het bepalen en verminderen van de effecten van onderwatergeluid van
varende schepen en schepen tijdens specifieke operaties op het ecosysteem in gevoelige gebieden
zoals de delta of de Arctic.
‘Emissies’: het effect van (bijv. LNG) motoremissies op de omgeving
‘Veilige operaties in ijs’: effect arctische operaties op het locale klimaat, de ecologie en dieren
Het ontwikkelen van duurzame activiteiten op de Noordzee

Onderzoek in dit programma is gericht op kennisontwikkeling om maritieme en offshore operaties, die van de
natte waterbouw en in de watercyclus op een duurzame en dus verantwoorde manier mogelijk te maken. Dit
zullen multidisciplinaire projecten zijn tussen de verschillen kennisgebieden en clusters binnen de Topsector
water. Daarnaast wordt gezocht naar crossovers met de topsectoren Energie en Agro&Food.
De sector wil op dit thema inzetten via PPS‐modaliteit 1 (brede vorm, 1‐20%). De sector vraagt hiervoor van
NWO/STW een jaarlijkse inzet van € 5 mln. Hiertegenover stelt de sector een private bijdrage van 10% in cash
(met in kind bijdragen oplopend tot een totaal van 20%).
‘The New Delta’ (making the difference by using water for green and safe living, working and waterborne
transportation, while safeguarding the well being of its citizen against extreme climatic events)
Klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende economische activiteiten hebben overal ter wereld grote
invloed op de bestaansmogelijkheden in (verstedelijkte) delta's. Er wordt gezocht naar innovatieve oplossingen
voor de specifieke problematiek van deltagebieden. Alle drie de clusters binnen de Topsector hebben daarin
een belangrijke rol:
•
•

•
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Delta technologie: leefbare delta, waterbeheer, waterveiligheid, effecten klimaatverandering,
voedselzekerheid, eco‐engineering, slimme dijken, sedimentdynamiek.
Water technologie: waterbeschikbaarheid (drinkwater, industriewater, landbouwwater),
watersysteemanalyse, watercyclus, hydrologie op landschapsniveau, verzilting en verdroging,
water‐governance, water en ict.
Maritieme technologie: nieuwe schone oplossingen voor personen‐ en vrachtvervoer in de delta
en kustwateren, scheepvaartveiligheid, emissies, geoptimaliseerde verkeerssystemen, water en
energie.

Onderzoek in dit programma is gericht op kennisontwikkeling en innovatie om de maatschappelijke
uitdagingen van een duurzaam en veilig Nederland te ondersteunen. Dit zullen multidisciplinaire projecten zijn
tussen de verschillende kennisgebieden en clusters binnen de Topsector water. De Delta maakt het verschil
voor de toekomst!
De focus ligt bij de integrale problematiek van klimaatverandering en de leefbare delta en daarmee
samenhangend de thematiek van de ‘City of the Future’, duurzaam transport via the Delta (‘the Blue Road’) en
duurzame economische activiteiten. Het thema haakt aan op grote, wereldwijd erkende vraagstukken waarin
Nederland een voortrekkersrol wil vervullen. Dit onderzoek is sterk gericht op maatschappelijke vraagstukken
met een publiek belang. Hierop wordt vanuit de overheid al actief ingezet, bijvoorbeeld vanuit de ministeries
van I&M en Buitenlandse Zaken (bijvoorbeeld ‘Urbanizing Delta’s of the World’ en initiatieven vanuit de
drinkwater sector rond ‘Cities of the Future’).
Om deze reden stelt de sector voor dit thema op te pakken in PPP. De thematiek wordt in de gouden driehoek
van het topteam, de TKI’s en NWO gezamenlijk nader uitgewerkt. De sector vraagt hiervoor van NWO/STW
een jaarlijkse inzet van € 10 mln.
De sector zelf zet zich in om de vernieuwende dwarsverbanden op dit thema aan te laten sluiten bij de eigen
onderzoeksprogrammering en is zeker bereid in kind bijdragen te leveren.
NIOZ
De topsector Water ziet goede mogelijkheden voor het inzetten van het NIOZ Research Vessel ‘Pelagia’ als
onderzoeksfaciliteit in de sector, met name voor de thema’s ‘License to operate’ en ‘The New Delta’. De
beschikbaarheid van de Pelagia geeft ook toegang tot andere internationale schepen, bijvoorbeeld op het vlak
van arctisch onderzoek.
De sector gaat graag in op het aanbod van NIOZ om de Pelagia gericht in te zetten voor onderwerpen binnen
de Topsector water door gezamenlijk een afgestemd research en meetprogramma te ontwikkelen. Hierbij gaan
we uit van een inzet van de Pelagia voor 2 maanden per jaar (NWO/NIOZ bijdrage € 2 mln. jaarlijks).
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Deelname Europese programma’s
De Nederlandse Maritieme cluster is actief en effectief op het gebied van EU projecten, met name in de
Transport call van KP7 (Sustainable Surface Transport, SST). Uit een Quickscan van het Zevende
Kaderprogramma van Agentschap NL13 blijkt dat MARIN met partners zoals TNO en TU Delft een
slagingspercentage had van 42%, hoger dan van alle KP7 deelnemers (21%) en het gemiddelde Nederlandse
deelnemers (24%). ‘Van de 26 voorstellen waar MARIN aan deelnam, werden er 11 goedgekeurd. Als
coördinator heeft MARIN een slagingspercentage van 100%’. Een overzicht van toegekende en aangevraagde
projecten is te vinden in Bijlage H.
De Nederlandse Maritieme cluster is goed aangesloten bij Europese samenwerkingsnetwerken. Op die manier
wordt ook bijgedragen aan de programmering binnen Horizon 2020. Binnen Horizon 2020 wordt het Europese
onderzoek onderverdeeld in maatschappelijke vraagstukken:






Health, demographic changes and wellbeing
Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio‐economy
Secure, clean and efficient energy
Smart, green and integrated transport
Climate action, resource efficiency, and raw materials

Daarnaast zijn er nog horizontale acties voor het verbeteren van concurrentiekracht, werkgelegenheid en
opleiding.
De Europese maritieme sector herkent zich in meerdere van de genoemde onderwerpen. Om versnippering
van het onderzoek en de bijbehorende budgetten te voorkomen, is er door het WATERBORNE platform een
strategische research agenda (SRA) opgesteld. Belangrijke onderwerpen in de SRA zijn:




Sustainable transport: groen, veilig en concurrerend transport met intelligent gebruik van de
infrastructuur
Exploitation of Sea resources: het winnen van energie, materialen en brandstoffen op zee
Understanding the Oceans: het terugdringen van de gevolgen van het gebruik van de zee, bijvoorbeeld
emissies en onderwater geluid.

Het eerste thema sluit nauw aan bij Schone Schepen, Slim en veilig varen en Effectieve Infrastructuur. Het
tweede thema overlapt volledig met Winnen op Zee. Het laatste thema is onderdeel van Schone Schepen.
13

Quickscan voor TO2, Zevende Kaderprogramma, Agentschap NL , Internationaal Innoveren, oktober 2011
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Voorbeeldproject Joules
In 2013 is het voorstel voor het Europees project JOULES (‘Joint Operation for Ultra Low Emission Shipping’)
goedgekeurd. Dit voorstel voor een project van vier jaar was opgesteld in het kader van het Sustainable
Transport Programme van het 7e kaderprogramma. Doelstelling is om de emissie van uitlaatgassen van
schepen die in Europa worden gebouwd terug te dringen. Het project moet bijdragen aan het behalen van
Europese doelstellingen, bijvoorbeeld verwoord in het Transport White Paper. Tegelijk past het volledig binnen
het thema schone schepen van de Nederlandse maritieme agenda. Joules volgt een geïntegreerde benadering,
waarbij alle opties voor reductie van emissies worden meegenomen, afgestemd op het feitelijke gebruik van
de schepen.

Het EU project ‘Joules’ (Joint Operation for Ultra Low Emission Shipping) is een goed voorbeeld van
samenwerking in de EU van Nederlandse grote bedrijven, MKB‐ers en kennisinstellingen op basis van het thema
‘Schone Schepen’.
In dit omvangrijke Europese project participeren de volgende Nederlandse bedrijven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Scheepswerf Damen Gorinchem BV, lid kerngroep en aanvoerder Nederlandse deelnemersgroep
WÄRTSILÄ Nederland B.V.
Imtech Marine & Offshore B.V.
Technische Universiteit Delft
TNO
MARIN
CCM: Centre for concepts in mechatronics B.V.
MTI Holland B.V. (IHC Merwede)
HyGear Fuel Cell Systems B.V.

Dwarsverbanden met andere TKI initiatieven en regionale verankering
Het Maritiem Innovatiecontract geeft een samenhangende Innovatie‐ en researchagenda voor de maritieme
cluster. Maar de maritieme cluster staat niet op zichzelf. Er zijn verbindingen met de andere clusters binnen de
Topsector Water (Deltatechnologie en Watertechnologie) en andere Topsectoren (zoals Logistiek, HTSM en
Energie). Deze verbindingen worden hieronder kort neergezet. In 2013 zullen deze verbindingen verder
worden versterkt.
Verbindingen binnen de Topsector Water
De Human Capital Agenda van de Topsector Water, met als titel ‘Waterwerk = Mensenwerk’, sluit direct aan
bij het ‘ontwikkelen van kennis en specialisten’ zoals ze in dit Innovatiecontract zijn benoemd. We hebben ze
beiden nodig voor onze baanbrekende maritieme producten en diensten van toekomst.
Met de Deltatechnologie cluster binnen de Topsector Water zijn allerlei verbindingen:







Er wordt al intensief samengewerkt tussen de kennisinstellingen Deltares en MARIN op het vlak van
laagfrequente golven (Hawaii‐JIP), passerende schepen (RoPes‐JIP), golfklappen op constructies en
dijken (ComFLOW‐3 JIP) en de nieuwe ‘Wind‐Jack’ JIP op het gebied van offshore windturbine
installatieschepen.
Beide clusters houden zich bezig met golfenergie, getijdenenergie en wind op zee rond het thema
‘Energie uit Water’. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de kennis op het gebied van
voortstuwers (cavitatie) en drijvende constructies binnen de Maritieme cluster.
‘Deep sea mining’ binnen het innovatiethema ‘Winnen op zee’ heeft een direct link met de
baggertechnieken van de Deltatechnologie cluster
Ook het thema ‘Effectieve infrastructuur’ is een duidelijke link tussen Maritiem en Delta (interactie
schip en zeehaven infrastructuur).

Ook met de Watertechnologie cluster zijn verbindingen te leggen. Dan gaat het bij voorbeeld over de winning
van zoetwater (‘desalination’) op zee vanaf drijvende constructies, energiewinning op zee, ballastwater
reiniging en het transport van zoetwater over zee.
Verbindingen met de andere Topsectoren
Ook met andere Topsectoren zijn sterke verbindingen. Schepen en offshore constructies spelen een
belangrijke rol bij logistiek en energie winning.
De Topsector Logistiek is één van de belangrijkste gebruikers van de innovatieve producten van de maritieme
cluster, in de vorm van schepen en de rol van schepen (zeevaart, short sea shipping, binnenvaart) in de
logistieke keten. Ook heeft de logistiek een groot belang in slimme oplossingen in de zeehavens.
Binnen de Topsector Energie speelt het belangrijke programma ‘LNG als transport brandstof’. LNG is een
belangrijke schone brandstof voor de zeevaart, short sea shipping en binnenvaart. Om dit mogelijk te maken
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zal er een gehele kennisinfrastructuur opgebouwd moeten worden op het vlak van LNG toepassing als
transportbrandstof (de zogenaamde ‘small scale LNG toepassingen’). Een andere link met de Topsector Energie
is de winning van olie en gas offshore, een belangrijk onderwerp binnen het thema ‘Winnen op zee’. Daarnaast
past de Maritieme cluster haar kennis op dit moment intensief toe op het vlak van het optimaliseren en
installeren van offshore windturbines, direct gekoppeld aan de TKI Wind op zee. Op dat vlak spelen ook een
aantal nieuwe JIP initiatieven: de ‘Wind Jack’ JIP en de ‘WiFi’ JIP.

MKB‐bedrijf Bluerise is actief op het vlak van Ocean Termal Energy Conversion (OTEC): op het grensvlak van de
Topsector Water en Topsector Energie
Bij de Topsector HTSM is de Maritieme cluster vooral klant vanwege de complexe materiaal‐ en ICT uitdagingen
van de cluster. Daarom is de ‘Roadmap Materialen Maritiem’ van M2i van belang voor de maritieme cluster,
net als het werk op het gebied van complexe ICT oplossingen.
Tot slot is er een link met de Topsector Agrofood via de (aan de maritieme cluster verbonden) Visserij
(Fish4Food). Binnen de visserij wordt veel aandacht besteed aan het Innovatiethema ‘Schone Schepen’, met
plannen rond een energiebesparing van >80% t.o.v. de bestaande boomkor platvisvloot, sterke reductie in CO2
en NOx‐uitstoot en de minimale aantasting van ecosystemen.
Verbindingen met de regio’s
Tot slot heeft de Maritieme cluster een link met de regio via de ‘Vereniging Werkgevers Drechtsteden’ met
haar initiatief ‘Proeftuin Maritieme Innovatie’. Deelnemers hierin zijn Werkgevers Drechtsteden, de
Binnenvaartbranche (EICB), Scheepsbouw Nederland, STC, HES Rotterdam, InHolland en het Da Vinci College.
Daarnaast is er via de Maritime Campus Netherlands (MCN) de link met de regio Noord‐Holland en met name
Den Helder, tevens de basis van de Koninklijke Marine en de Offshore in Nederland. MCN is tevens verbonden
met de NHL in Leeuwarden en Terschelling en met Energy Valley in Noord Nederland.
Tevens is er een breder verband in Zuid Holland via de Zuid‐Vleugel plannen (met aansluiting naar de
Gemeente Rotterdam, het Haven Bedrijf Rotterdam, de RDM Campus en Deltalinks), waarin een viertal
maritieme projecten is omarmd.
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Jaarcyclus TKI Maritiem
Voor 2014 (inclusief voorbereiding in 2013) is de planning van de TKI als volgt:
1 september 2013

Update Innovatiecontract

3 september 2013

Innovatiedag nieuwe JIP’s (markt)

Maritieme week november 2013

Presentatie JIP’s tijdens Europoort in Ahoy

31 november 2013

Deadline TKI toeslag aanvraag 2014

april 2014

TKI Maritiem Innovatie Workshop:



september‐ november 2014

Brainstorm update Innovatie agenda en Research
en onderwijsagenda
Netwerken rond nieuwe JIP’s, presentatie JIP
ideeën

TKI Maritiem Innovatie Workshop:




Presentatie JIP’s lopend jaar
Presentatie update Innovatie agenda en Research
en onderwijsagenda
Netwerken rond nieuwe JIP’s

Werkplan komend jaar schrijven:
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Update Innovatie Agenda en Research Agenda
TKI toeslag aanvraag op basis van lopende en
verwachte projecten

Begroting TKI Maritiem
Inkomsten:





TKI toeslag (afhankelijk van inzendingen)
Regeling ‘Versterking innovatief MKB 2013’: 666k Euro
Betalingen van NML voor bijeenkomsten Maritieme cluster
Gelden vanuit het Topteam Water (Ministerie van EZ) voor organisatie van de TKI

Uitgaven:







TKI toeslag naar projecten die deze toeslag hebben binnengehaald
Administratiekosten TKI toeslag
Bijeenkomsten Maritieme cluster
Haalbaarheidsstudies MKB op basis van Regeling ‘Versterking innovatief MKB 2013’: 400k Euro
MKB innovatie advies en ondersteuning op basis van Regeling ‘Versterking innovatief MKB 2013’: 50
kEuro
PR kosten van de TKI Maritiem

Binnen de Innovation Council van NML is er daarnaast ruimte voor de Maritieme Innovatie Impuls Projecten
(MIIP) voor 250k Euro. Deze kunnen als opstart dienen voor JIP’s met een TKI toeslag.
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Bijlage A: Maritieme bedrijven achter het Innovatiecontract Maritiem
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Bijlage B: Deelnemers recente TKI Maritiem activiteiten
Deelnemers TKI/MKC dag 'Update Innovatiecontract’ op 15 mei

Deelnemers MKB dag rond de MIT regeling op 24 april

Bedrijfsnaam
MARIN
Scheepsbouw Nederland
Wärtsilä Netherlands BV
TU Delft Faculteit 3mE
Rijksuniversiteit Groningen/MARIN
Floorganise
Wartsila
TWD
TNO
TNO
Agentschap NL
SBM Offshore
SWZ Maritime
GEA Bloksma
IHC Merwede
MARIN
TU Delft
DMC
Inventheon B.V.
J‐CDS B.V.
Imares
IMARES
Protys BV
Jansen Venneboer
Alewijnse Marine Technology B.V.
Jumbo shipping
TU Delft
Keppel Verolme
Van Herwaarden Energie
TNO Maritiem & Offshore
St. Nederland Maritiem Land
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
MTI Holland
CMTI
TUDelft, student
TNO
DMO
DAMEN Shipyards
Woodward
Technip
JOLMAR Consult
TNO
MKC
Boskalis
MKC / Innovaart
Alewijnse Marine Technology B.V.
MKC
CMTI
GEA Bloksma
Wärtsilä
eL‐Tec Elektrotechnologie
st. StadophetWater
Innovative Input
NHL Hogeschool
MTI Holland B.V.
KVNR
IHC Merwede
MTI Holland
Imotec
MTI Holland B.V.
RR Maritime Engineering BV
EZ
Ministerie van Economische Zaken
Marin
Bosch Rexroth BV
NHL
Uniresearch
St. Nederland Maritiem Land
TNO
Rijksuniversiteit Groningen
Boskalis ‐ Offshore Engineering
Technische Universiteit Delft
ROC Friese Poort
MKC
Verebus Engineering
Heerema ‐ HMC

Bedrijfsnaam
WEG Netherlands
Bierens Companies
Spliethoff
Scheepsbouw Nederland
HME
Berger Maritiem
Hezelburcht
Conoship International BV
Feederlines B.V.
HMC
Barge Master BV
WIKA Benelux
Royal Roos B.V.
Marin
Buren van Velzen Guelen N.V.
Soottech B.V.
Jumbo
Hezelburcht Public
Sdu Uitgevers
Syntens
Kenz Figee BV
Ofoil bv
Jansen venneboer
Jansen venneboer
Royal Bodewes
Jumb Shipping
Atlas Copco Rental Nederland B.V.
Herwaarden Energie&Water
Oscillating Foil Development BV
Syntens
Canatec
Kalkman Scheepstechniek B.V.
Ulstein Sea of Solutions B.V.
Barge Master BV
Jules Dock
Syntens
ROC Kop van Noord‐Holland
Kenz Figee BV
Spliethoff
IHC Mining B.V.
Agentschap NL
Barge Master BV
De Waal bv
Barge Master BV
ESTechnologies BV
Hydrographic and Marine Consultants BV
Jules Dock
Control Techniques B.V.
TechForce Innovations BV
IHC Merwede
RR Maritime Engineering
Ministerie EZ
MOCS
Scheepsbouw Nederland
Kenz Figee BV
Pon Power BV
Oliveira hydro, marine & shipping
Uniresearch b.v.
koers & vaart
EICB
Stichting Nederland Maritiem Land
Sergem BV
Marine Care Research & Development B.V.
Subsidieadviesbureau Raad&Daad BV
CSI Control Systems
Royal Bodewes
VMW Taxand N.V.
OSD‐Holland B.V.
Verebus Engineering BV
TEST
Leenaars Marine & Offshore Design bv
Vryhof Anchors BV
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Voornaam
Albert
David
Maikel
Theun
Henry
Gert‐Jan
Sebastiaan
Wouter
Pieter
Evert
Geert Wessel
Wim
Hotze
Gertjan
Arnold
Bas
Jenny
Martin
Alex
Martin
Wouter
Floris
Joost
Hans
Rudolf
Kasper
Rudy
Wouter
Bert
Jan
Roegzana
Guido
Martine
Boudewijn
John
Maurits
Jaap
Pieter
Mike
Ilja
Wim
Arjen
Ed
Peter
Caspar
Moritz
Wouter
Annemarie
Peter
Willem
Remko
Peter
Marcel
Ruurd
Henk
Tineke
Paul
Aleyda
Jan
Robert
René
Anne
Siebe
Jorrit‐Jan
Eugène
Joop
Jaap
Arjen
Dan
Arthur
Jules
Klaas
Meinte
Reginald
Ron
Ed

Achternaam
Aalbers
Anink
Arts
Baller
Bandringa
Biersteker
Bleuanus
Blondeel
Boersma
van Bokhorst
Boltje
de Boom
Boonstra
Broere
de Bruijn
Buchner
Coenen
Dekker
Enthoven
Fijneman
Gotje
Groenendijk
den Haan
Haarsma
van Heek
van der Heiden
Helmons
Henstra
van Herwaarden
Hoegee
Hoesenie
Hollaar
Holtkamp
Hoogvelt
Huisman
Huisman
Huisman
Huyskens
van der Jagt
Janvier
Jolles
de Jong
Keizer
Kortekaas
Kramers
Krijgsman
Kruijt
Labee
van Leeuwen
van Leeuwen
Leinenga
Lems
van Meel
van der Meer
van Muijen
Netelenbos
Nieuwendijk
Ortega
Peters
Plat
Ratering
Reitsma
Schuur
Serraris
Slaats
Splinter
Struijk
Uytendaal
Veen
Veldman
Verlinden
Visser
Visser
Visser
Visser
Wiersema

Voornaam
Welter
Anne‐Mart
Marcel
David
Annewieke
Kees
Mike
Guus
Gerard
Ton
Jan Paul
Gerard
Veronica
Bas
Philip
Hans
Wouter
Yorick
Marjan
Harald
Lydia
Bas
Hans
Hans
Joke
Kasper
Frank
Bert
Patrick
Niklaas
Wim
Wim
Tessa
Martijn
Jelmer
Oscar
Bert
Leon
Maarten
Rick
Maurice
Robin
Rolf
Eelko
Cor
Robert
Felix
Joeri
Aart
Robert
René
anne
Wouter
Sieger
Arnoud
Peter
Harry
Jaap
Pieter
Khalid
Arjen
Koos
Vincent
Maurits
Antoinette
Rik
Jimmie
Marc
Jari
WENDOLIJN
Melinda
Øyvind

Achternaam
Ademar
Agerbeek
van Ammers
Anink
Baank
Berger
Blansjaar
van der Bles
Bootsma
Bos
van den Bos
van Boven
Breed
Buchner
ter Burg
van Burk
van Dalen
Debeus
Demmer
Feijth
Gitsels
Goris
Haarsma
Haarsma
Haringsma
van der Heiden
van den Heiligenberg
van Herwaarden
Heuts
van Hylckama Vlieg
Jolles
Kalkman
Koenis
Koppert
de Lange
Lauf
Leijnse
Limonard
Lodewijks
Lotman
Luijten
van der Maarel
Maliepaard
May
Meedendorp
Michel
Moonen
ten Napel
den Oudsten
Plat
Ratering
reitsma
Riedijk
Sakko
van der Sluis
Snijders
Strikwerda
Struijk
't Hart
Tachi
Uytendaal
Verolme
de Vries
Van Waardenberg
Willemsen
Wols
van der Zwaan
van der Zwaluw
Blankenburgh
BEUKERS
Steffen
Wathne

Bijlage C: Concurrentiepositie van de topsector en internationaal perspectief
Cluster analyse van de Topsector Water, Boer & Croon, april 2011
Het marktpotentieel van de Nederlandse Maritieme Maakindustrie:
 Toename van wereldbevolking, vraag naar energie/grondstoffen, welvaart en klimaatverandering
hebben allemaal een positief effect op de maritieme maakindustrie (impact per subcluster varieert)
 Met name in de BRIC landen zal hierdoor het marktpotentieel aanzienlijk groeien de komende jaren
 De totale markt heeft de laatste jaren een versnelde internationalisering doorgemaakt. In
toenemende mate is er een verschil tussen de landen waar een order geplaatst wordt en waar deze
vervolgens wordt gebouwd
 Er liggen voldoende mogelijkheden voor groei door innovatie
 Europa blijft een interessante regio voor de maakindustrie voor met name de bouw van complexe
schepen
De concurrentiepositie van de Nederlandse Maritieme Maakindustrie:






Scheepsbouw in Nederland heeft een totale productiewaarde in 2009 van €5,5 mld, waarvan export
€2,8 mld
Maritieme toeleveranciers in Nederland hebben een productiewaarde in 2009 van €4,6 mld, waarvan
export €2,3 mld
Het aantal werven in Nederland is sinds 2005 gedaald van 85 naar 80, maar werfcapaciteit is gelijk
gebleven
Nederlandse toeleveranciers vormen een belangrijke schakel in de (toegevoegde waarde) keten, ook
internationaal
De Nederlandse cluster heeft desondanks ruim groeipotentieel, zowel economisch als innovatief

Het marktpotentieel van de Nederlandse Offshore Industrie:
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Stijging in energiebehoefte en stijging prijs van olie hebben een gunstig effect op de offshore industrie
Offshore high tech technologieën richten zich steeds meer op markten waarin deepwater (o.a. pre‐
salt), arctische omstandigheden en/of “kleine” velden een belangrijke rol spelen
Concentratie en controle over strategische voorraden versterken onder meer de deep sea offshore en
floating LNG markt
De potentiële markt voor ‘Diep Water projecten’ is €15‐20 mld en concentreert zich in Z‐Amerika, NW
Afrika, M‐O en Azië
De LNG markt groeit met name in de Noord Afrika, M‐O en Azië en bedraagt ongeveer €5‐10 mld euro

Europa
Overheid: Export marineschepen voor Europese spelers belangrijk,
lobbykracht grote landen sterk. NL cluster werkt intensief samen, sterk in
m.n. hoogtechnologische / kleinere schepen
Waterbouw: 2e plaats (na China) in termen van CGT
Offshore: Vooral complexe schepen. Groei hernieuwbare energie met 43
% van ’10-’15.
Jachtbouw: 4 v/d 5 toplanden (samen 75% v/d markt)
Binnenvaart: O-Europa belangrijke leverancier casco’s aan NL, in
toenemende mate concurrent door volledige lokale afbouw
Toeleveranciers: Grote markt o.a. vanwege sterke binding met Europese
werven (NL, DLD, TUR). Veel gespecialiseerde toeleveranciers voor
waterbouw, offshore, binnenvaart

Noord-Amerika
Overheid: lokale bouw patrouilleschepen
Offshore/waterbouw: Vanwege Jones act
lastige markt, maar
samenwerkingsverbanden met lokale werven
bieden mogelijkheden
Jachtbouw: Samen met 4 Europese landen
75% van totale markt. USA + CA grote
klanten jachtbouwers
Toeleveranciers: kwaliteit en innovatief
vermogen Europese bedrijven erkend
Zuid-Amerika
Offshore/waterbouw: Sterke groeimarkt, maar
vanwege regelgeving beter lokaal produceren
dan exporteren. Vooral grote schepen en
OSV/PSV. Sterke behoefte
technologieoverdracht.
Toeleveranciers: Samenwerking leveranciers en
werven zorgt voor toename van export naar
Brazilië. Local content vereisten betekenen push
lokale productie

India
Offshore/waterbouw/binnenva
art/havens/kustvaart: Sterke
groeimarkt

Rusland
Overheid: concurrent op exportgebied sterke behoefte
technologieoverdracht
Offshore: speerpunt ontwikkeling Russische scheepsbouw
Toeleveranciers: (her)opbouw nationale scheepsbouw zorgt
voor toename van export Binnenvaart: sterk verouderde
vloot rivier- en rivier/zeegaande schepen, productie lokaal
maar behoefte moderne technologie

China
Waterbouw: Interessante groeimarkt en
marktleider in termen van CGT – sterk NL aandeel
in productie
Offshore: Sterk in kleinere suppliers, trend naar
grotere, meer complexe schepen
Binnenvaart: belangrijke producent van casco’s
voor afbouw NL
Toeleveranciers: Sterke groeimarkt maar lokale
concurrentie groeiende

Zuid-Oost Azië
Offshore: Vanwege lage lonen, gunstig
vestigingsklimaat, beschikbaarheid geschoolde arbeid
en klantenwensen (net als in China). Voornamelijk
bouw van grotere schepen
Jachtbouw: Gaat langzaam groeien vanwege stijgende
welvaart
Toeleveranciers: Singapore speelt als draaischijf in Azië
een zeer belangrijke rol voor de toeleveranciers.

Legenda:
..

Beperkt potentieel

..

Goed potentieel

..

Zeer groot potentieel

De wereldhandel en de vraag naar energie zijn de belangrijkste drivers voor de maritieme cluster. Daarbij zijn
Europa, Brazilië en Azië de interessante regio’s.
De concurrentiepositie van de Nederlandse Offshore Industrie:
 De omzet voor de Nederlandse Offshore sector was €3,4 mld en omvat een aantal grote internationaal
opererende Nederlandse spelers
 Veel van de Offshore contractors zijn grote internationale bedrijven
 Veel van de internationale Offshore contractors richten zich op subsea development, winning van olie
en gas
 De Nederlandse spelers richten zich op de niche offshore activiteiten
 De cluster is aardig innovatief, maar om het te blijven moet de samenwerking onderling, maar ook met
de overheid, beter
 het Nederlandse Offshore cluster heeft een sterke positie, maar tekort aan goed gekwalificeerd
personeel is een bedreiging
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Bijlage D: Invulling NML Innovation council en TKI Maritiem

60

Organisatie/bedrijf
Ministerie I&M
Damen
Scheepsbouw NL
MARIN
Alewijnse
MKC
HME
TNO Maritiem
IHC Merwede
Waterbouwers/Boskalis
Heerema
IRO
KVNR
HISWA
TU Delft
HBR
Defensie/Marine
Wartsila
Vroon
Binnenvaart
EZ
Van Oord
Imtech Marine & Offshore
IMARES
SBM Schiedam BV
NIOZ

x
x
x
x
x
x
x
x

Stemrecht Innovatie‐Impuls projecten

Naam
1 Bart de Jong
2 Peter van Terwisga
3 Marnix Krikke
4 Bas Buchner
5 Moritz Krijgsman
6 Reginald Visser
7 David Anink
8 Jan Hoegee
9 Robert v.d. Ketterij
10 Sander Steenbrink
11 Wout Janssens
12 Ruud Liem
13 Guido Hollaar
14 Michaël Steenhoff
15 Hans Hopman
16 Wim Hoebee
17 Jaap Huisman
18 Teus van Beek
19 Eric Rikken
20 Khalid Tachi
21 Rik Zweers
22 Sander Dekker
23 Dennis Mol
24 Floris Groenendijk
25 Wim de Boom
26 Alina Stadnitskaia

Bestuur TKI Maritiem

Samenstelling NML Innovation Council en Bestuur TKI Maritiem

Taak
Waarnemer overheid (I&M)
x Penningmeester TKI Maritiem
x Secretaris TKI Maritiem
x Voorzitter Council en TKI Maritiem
x
x Maritiem Onderzoek Programma NWO/TKI
x MKB
x Europa
x Business Cases
x Doelgerichte regelgeving
x Doelgerichte regelgeving
x
x Duurzaamheid en emissies
x Secretaris Council en MIIP
Verbinding met de universiteiten
x
x
x
x
x
Waarnemer overheid (EZ)
x
x
x
x
x

Bijlage E: Innovatie Agenda
In deze Bijlage worden de vier Innovatie thema’s beschreven in compacte ambitietabellen. Steeds wordt de
volgende vraag beantwoord: Welke innovaties (diensten/producten) willen we hebben bereikt? Daarna
worden de ambities over 5 en 10 jaar weergeven. Dit geeft het lange termijn perspectief van de Maritieme
cluster voor de komende 5 tot 10 jaar.
Winnen op zee, met als subthema’s:







Diepzee Mijnbouw
Zeebodem infrastructuur
Winning van duurzame energie op zee
Drijvend Productie platform
Energie buffers en alternatief transport
Maritieme oplossingen voor de plastic soep

Schone schepen, met als subthema’s:






Brandstofbesparing
Emissies (Nox, SOX, PM, ozonlaag aantastende stoffen, methaan, ammoniak, black carbon
GHG, ballastwater)
Toepassing alternatieve brandstoffen, waaronder LNG
Het Stille Schip
De Schone Life‐Cycle

Slim en veilig varen, met als subthema’s:






Reductie bemanning en onbemand varen
Effectief onderhoud, reductie 'total cost of ownership'
Vergroten functionaliteit en inzetbaarheid platforms
Efficient en concurrerend (ver)bouwen in Nederland
Veilig opereren

Effectieve infrastructuur, met als subthema’s:





61

Optimaal gebruik van de delta (havens en vaarwegen)
Duurzaam gebruik van de delta (havens en vaarwegen)
(Nautisch) ontwerp havens en vaarwegen
Concepten en sytemen voor transport uit het oogpunt van ladingafhandeling

Simulator onderzoek naar Effectieve infrastructuur: een belangrijke researchvraag betreft de windkrachten op
schepen in een bebouwde havenomgeving en de gevolgen voor veilige manoeuvres
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Winnen op zee
Diepzee Mijnbouw

Ambitie over 5 jaar

Expl ora ti e gerea l i s eerd op 5 km wa terdi epte met kernen tot 100 Expl ora ti e op 5 km wa terdi epte met kernen tot 100 m di ep ma a r
m di ep
s nel l er, goedkoper en i n‐s i tu gerea l i s eerd (op di epte a na l ys e)
Mi l i eu regel gevi ng ‐ Bui l di ng Wi th Na ture: we hebben
procedures om s ys temen en opera ti es te ontwerpen met
a ccepta bel e i mpa ct op de ecos ys temen. Envi ronmenta l i mpa ct
a s s es s ment i s gea ccepteerd protocol .
De mi jnbouw kra chten zi jn gekwa nti fi ceerd en de producti e i s
hyperba a r i n tes t omgevi ng gerea l i s eerd.
Geopti ma l i s eerde
s ni jtool s
opera ti oneel :
s ni jkra chten
voors pel ba a r
Sl urry s chei di ng a a n het oppervl a k; Kwa nti fi ceren verti ca a l
tra ns port (mul ti ‐pha s e) s ettl i ng s l urry. Werki ng verti ca a l
tra ns port s ys teem gerea lieerd. Al terna tieve
s ys temen
ontwi kkel d. Tool s kl a a r om verti ka a l tra ns port te opti ma l i s eren

Zeebodem infrastructuur

Winning van duurzame
energie op zee

Ambitie over 10 jaar

Voortrekkers rol Interna tiona l Sea bed Authority (ISA)

De bi jbehorende ontwerp tool s zi jn ontwi kkel d (Integra a l
s ys teem).
Sni jtool s verder doorontwi kkel d: mi ni ma a l energi e verbrui k;
mi ni ma l e s l i jta ge en gema xima l is eerde upti me
Sl urry s chei di ng op de zeebodem gerea l i s eerd. Ma teri a a l
tra ns port na a r het oppervl a k. De ontwerpmethodi ek i s s ta nda rd
product

Cons tructi e ontwerptool kl a a r om geopti ma l i s eerde mi jnbouw Mi jnbouw ri s er ontwerpmethodi ek s ta nda rd product
ri s er confi gura ti e te ma ken
Eers te mi ni ng opera ti e met prototype i n 1000m wa terdi epte
Mi ni ng opera ti es met prototype op di eptes >2000m en/of
s ta nda rd product op 1000 m di epte
Goede ma teri a a l s el ecti e cri teri a : ni euwe protocol l en om Ni euwe ma teri a a l toepa s s i ng i n prototypes getes t
ma teri a a l te ma ken da t onder hoge druk opti ma l e s l i jta ge
ei gens cha ppen en redel i jke rekgrenzen heeft
Vermoeiings levens duur bi nnen 50 % na uwkeurig: monitori ng Va l ida tieprojecten ui tgevoerd / in uitvoeri ng. Monitori ng
tool s kl a a r
vermoei i ngs l evens duur s ta nda a rd toegepa s t.
Energi e voorzi eni ngs concept voor hoog vermogen (10MW) op zee Energi e voorzi eni ng opera ti oneel voor hoog vermogen (10MW)
bodem.
op zee bodem. Ca pa ci tei t vergroot en di epte >2000 m.
Perma nente Ma gneet (PM) motor met hoog vermogen (10 MW) PM motor i s s ta nda rd product voor di ep zee toepa s s i ng
en l a a g toerenta l ri jp voor toepa s s i ng grote di epte / hoge
vermogens / open concept
Inzicht in eco s ys teem bi j deeps ea mini ng , ook geri cht op Model l en bes chi kba a r di e goede i mpa ct voors pel l i ngen kunnen
mogel i jk vers nel d hers tel va n evenwi cht i n ecos ys temen: i n doen op deep s ea ecos ys temen. Wegnemen va n onzekerheden
eers te a a nl eg geri cht op Turbi di tei t, gel ui d, l i cht, fys i eke i n de model l eri ng om voors pel l i ngen va n effect op ecos ys teem
vers toring en toxi s che s toffen. Ook effect va n pl ume vormi ng. na uwkeuri ger te kunnen doen
Snel a na l ys e door ui tvoeren va n 3 eco s ys teem i mpa ct s tudi es Sta nda a rd protocol l en om i mpa ct op ecos ys teem bi nnen
op deep s ea mi ni ng: SMS depos i t vel d, Fos fa a t vel d en minera l a a nva a rde grenzen te houden
Ontwerptool s di e a l l e mogel i jke ca l a mi tei ten doornemen Ontwerptool s gea ccepteerd i n regel gevi ng
conform Forma l Sa fety a s s es s ment i n de Offs hore
Cons tructi e va n zeebodem i nfra s tructuur i n Arcti s ch gebi ed. Pi jp‐/ka bel l egproject i n Arcti s ch gebi ed gerea l i s eerd tot 50
Rea l is eren va n prototype equi pment voor: trenchi ng & pi ip‐ meter wa terdi epte en prototype tot 200 meter wa terdi epte.
/ka bel l eggen & bedekken va n pi jpl ei di ngen/ka bel s i n Arcti s che
condi ties .
Toepa s s en compos i et ma teri a l en i n Offs hore, en het Project gerea l i s eerd met compos iet pi jpl ei di ngen.
ontwi kkel en va n gea ccepteerde methoden va n repa ra ti e va n
compos i etcons tructi es . Prototype ontwi kkel d va n compos i et
pi jpl ei di ngen of ri s ers .
Concepten
ontwi kkel d
voor
vol l edi ge
onderwa ter Prototypes ontwi kkel d voor de hi erna a s t bedoel de concepten
(robot)opera ti es voor werkza a mheden ten behoeve va n de voor vol l edi ge onderwa ter opera ti es (i ncl us i ef bi jvoorbeel d s ub‐
onerwa ter i nfra s tructuur, zoa l s i ns ta l l a ti e, repa ra ti e of i ce)
verwi jderi ng va n l ei di ngen en/of equi pment. Incl us i ef de
da a rvoor benodi gde energi e.
Vera nkeri ngs cons tructi es en methodi eken gerea l i s eerd op een Verwi jderi ngs methodi eken gerea l i s eerd op mi l i eu techni s ch
wi jze, wa a rbi j vera ntwoord met het ecos ys teem wordt geopti ma l i zeerde wi jze.
omgega a n.
Ontwi kkel en va n een concept va n een s peci a l i s ti s ch Rea l i s eren va n een s peci a l i s ti s ch onders teuni ngs s chi p voor
onders teuni ngs s chi p voor Arctis che opera ti es .
Arcti s che opera ti es
Ontwi kkel en va n een conceptontwerp va n een s peci a l i s ti s che Rea l i s eren va n een s peci a l i s ti s ch Arcti s che booruni t
Arcti s che booruni t
Rea l i s eren va n een Ti da l Energy pa rk op prototypes cha a l
Ti da l Energy pa rk s ta nda a rd product
Fea s i bi l i ty (dri jvende) Gol f Energi e converter bepa a l d
Ontwi kkel en va n een prototype (dri jvende) Wi ndturbi ne voor Rea l i s eren va n een groot wi ndenergi e pa rk op de Noordzee i n
grotere wa terdi epte (>50 m) i n Noordzee conditi es
wa terdi eptes groter da n 50 m.
Commerci ël e s cha a l offs hore Ocea n Therma l Energy Convers i on Seri e va n commerci ële s cha a l offs hore Ocea n Therma l Energy
(OTEC) pi l ot centra l e i n opera ti e
Convers i on (OTEC) centra les i n opera ti e, s ta nda a rd product
Concepten ontwi kkel d voor het kweken va n s ea weed offs hore
Prototypes voor s ea weed producti e offs hore opera ti oneel
Het ontwi kkel en va n concepten voor het offs hore benutten va n
s tra nded energy, i n een product da t gecommerci a l i s eerd ka n
worden (bi jvoorbeel d zoet wa ter)
Ontwi kkel en va n ecol ogi s che model l en va n de i nvl oed va n de
offs hore opwekki ng va n duurza me energi e (geti jde energi e,
gol fenergi e,os mos e) op de omgevi ng
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Het rea l i s eren va n een prototype i ns ta l l a ti e di e offs hore
s tra nded energy gebrui kt om dri nkwa ter te ma ken.
Werel dwi jd kunnen toepa s s en va n ecol ogi s che model l en zoa l s
hi erna a s t bedoel d.

Drijvend Productie platform Ta ndem moored LNG overs l a g prototype
Het ontwi kkel en va n een concept voor een credi bl e
s ta ti onkeepi ng s ys teem voor yea r‐round opera ti e i n Arcti s che
gebi eden
(voor
boors chi p/cons tructi eves s el /dri jvende
producti euni t)
Ontwi kkel en va n equi pment en deci s i on s upport s ys temen om
unma nned (remote) opera ti on va n offs hore producti e (s ubs ea
of s urfa ce) mogel i jk te ma ken.
Het ontwi kkel en en va s tl eggen va n een s cope of work voor
pl a tform l i feti me extens i on.
Ma rgi na l e ol i e/ga s vel d ontwi kkel i ng met gebrui k va n ni euwe
bus i nes s model l en en dri jvende producti e concepten ‐ proof of
pri nci pl e berei kt
Ontwi kkel en prototype voor dri jvende producti e concepten voor
ei wi t‐ en/of energi eproducti e door mi ddel va n bi o‐technol ogy

Energie buffers en
alternatief transport

Maritieme oplossingen voor
de plastic soep
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Ontwi kkel en va n een concept voor de offs hore wi nni ng va n
s cha l i ega s /‐ol i e
Ontwi kkel en va n tra ns port en buffers ys temen voor offs hore
energi e, met de bedoel i ng om vers chi l l ende bronnen va n
offs hore energi e te i ntegreren. Eers te prototype voor
buffers ys teem gerea l i s eerd.
Het ontwi kkel en va n concepten om offs hore s tra nded energy
(b.v. s tra nded ga s of vormen va n duurza me energi e) vi a ni euwe
techni eken om te zetten i n producten di e ma kkel i jker
gecommerci a l i s eerd kunnen worden (b.v. ga s ‐to‐l i qui d, ga s ‐to‐
wi re, bi o‐chemi s che omzetti ng va n ga s tot a ndere producten, of
dri nkwa terproducti e)
Ontwi kkel en va n ma ri ti eme concepten voor het verwi jderen va n
de pl a s ti c s oep (grotere del en en mi cropl a s ti cs )

Ta ndem moored LNG overs l a g s ta nda rd product
Het rea l i s eren va n een prototype va n zo'n s ta ti onkeepi ng
s ys teem a l s hi erna a st bedoel d.

Eers te s ta ppen na a r een dri jvend unma nned producti epl a tform,
met unma nned offl oa di ng.
Li feti me extens i on requi rements opgenomen i n Rul es a nd
Regul a ti ons
Ma rgi na l e ol i e/ga s vel d ontwi kkel i ng met gebrui k va n ni euwe
bus i nes s model l en en dri jvende producti e concepten ‐
prototype ontwi kkel d
Toepa s s en
va n
bi o‐technol ogy
voor
ei wi t‐
en/of
energi eproducti e op zee op commerci el e s cha a l .
Rea l i s eren va n een prototype voor de offs hore wi nni ng va n
s cha l i ega s /‐ol i e.
Werel dwi jd bes chi kba a r ma ken en a a nbi eden va n gei ntegreerd
conventi oneel en duurza me energi eopwekki ng s ys teem op zee.

Het rea l i s eren va n een prototype va n een i ns ta l l a ti e zoa l s
hi erna a s t bedoel d.

Eers te ma ri ti eme prototypes voor het verwi jderen va n de pl a s ti c
s oep (grotere del en en mi cropl a s ti cs )

Schone Schepen
Brandstofbesparing

Ambitie over 5 jaar
Nauwkeuri ge verbrui ks meti ngen conti nue bes chi kba a r (ref
convenant KVNR)
Hul pvoorts tuwi ng met wi nd is a l s prototypes toegepa s t
Methodi ek voor de optima l is a ti e va n het ontwerp, component
en confi gura ti ekeuze in s a menha ng met energiema nagement
wordt toegepa s t. Integra tie va n bra nds tofcel l en en s ola r energy
s ys temen zi jn hi erva n onderdeel .
On‐board energie‐ops la g/pea k s ha ving in ontwerp en
ui tvoering gereed
Opera tor gui dance voor rei s pl anni ng i n rel ati e tot a a nkoms t in
de ha ven bes chikba a r
Opera ti onel e opti ma li s a tie va n werks chepen vi a i ngebouwde
i ntel li gentie en a l s kenni s bi j bema nni ngen bes chikbaa r
Inzicht i n en reducti e va n energi egebrui k hulps ys temen

Emissies (Nox, SOX, PM, ozonlaag
aantastende stoffen, methaan,
ammoniak, black carbon GHG,
ballastwater)

Toepassing alternatieve
brandstoffen, waaronder LNG

Ambitie over 10 jaar
Operati es en ontwerpen zijn effici enter door teruggekoppel de
res ulta ten va n verbruiks metingen
Voor releva nte s cheeps typen i s windvoorts tuwi ng een
opti onel e a a nvul l ing.
Methodi ek i n het ontwerpproces i s verfi jnd

Gei ns tal l eerde vermogens zijn s i gnifi cant kl ei ner geworden
door toepa s s i ng va n peak s ha vi ng en energy ma na gement
Reis pla nnings opera tor gui da nce wordt s ta nda ard toegepa s t
Operati onel e opti mal i s a ti e wordt s ta nda a rd toegepa s t
Signi fica nte reducti e va n het energiegebrui k va n hul ps ys temen
i s berei kt door opgebouwde erva ri ng met energi ema na gement
s ys temen
50% reducti e energieverbruik voor compl exe s pecia l s

Energi e i ndex voor compl ex s peci a ls , geba s eerd op extens ieve
da taba s e va n metingen bes chi kba a r
Ontwerp‐ en vei l ighei ds ‐ en uitvoeri ngs cons equenti es s l ow
s tea mi ng beheers t
Wri jvi ngs weers ta ndreducti e (wa ndruwhei d, a ntifoul i ng, mi li eu
i mpa ct) tot 25 % gerea li s eerd
Toepa s s ing bra nds tofcel len bi j grotere vermogens gerea l is eerd

Geopti ma li s eerde ontwerpen, geba la nceerd voor s l ow
s tea ming en veil ighei ds ei s en
Wri jvi ngs weers ta ndreducti e (wa ndruwhei d, a nti foul ing, mi li eu
i mpact) tot 25 % toegepa s t
Commerciel e toepa s s ing bra nds tofcell en

Effi ciency va n voorts tuwi ng verhoogd met 15%

Effici ency va n voorts tuwi ng verhoogd met 25%

Ontwerpmodel l en ontwi kkel d voor verbeterde
Intel li gente el ectronis che s ys temen om ten a l len tijde a l le
s ys teemi ntegra tie va n voorts tuwing en energies ys temen met
werktui gen opti ma al te la ten s a menwerken voor een ma x
des i gn for s ervice benadering
gecombi neerd rendement gerea li s eerd
Commerciel e toepa s s ing al terna ti eve hoog rendement
Al ternati eve hoog rendement voorts tuwers (ook voor
bi nnenva a rt) conceptueel ontwikkel d, b.v. vi a Na ture Ins pired / voorts tuwers , b.v. vi a Na ture Ins pired / Biomi meti c oplos s ingen
Bi omimetic opl os s i ngen
Geïntegreerde toepa s s ing van emi s s iereductieopties voor
Sta ndaa rd toepa s s ing van a fvoergas s enrei nigers , ook i n
s cheeps typen gerea l is eerd. Afvoerga s s enrei ni ging in
combina ties toegepa s t met beheers te i ntera cti eeffecten
prototypes uitgewerkt
Li fe cycle a na lys e en s i mul a ti e i s geaccepteerde ontwerptool
Li fe cycl e a na lys e en s imul a ti e i s breed i ngevoerd
Tier III eis en worden s ys teems pecifiek toegepa s t i .p.v.
components peci fi ek
Beheers te bra nds tofkwa l iteit, effecten zwa re meta l en zijn
i nzichteli jk
Kos ten ba ten s tudi e Wa s te Hea t Recovery Sys ten (WHRS)
bes chi kba a r. Regelgevi ng i s a fges temd op energy effici ency va n
WHRS
Des ign for opera tions ui tga ngs punten i n
motora fs tel l ing/ontwerp is ontwi kkel d
Emis s i eperforma nce NL complex s peci a ls s i gni fica nt beter da n
ti er III
Extens i eve da ta ba s e emis s i es bes chi kba a r i ncl us ief de
bra nds tof kwa li tei t a ls input
Uitgewerkte ontwerpen voor LNG fuel l ed s chepen zi jn
bes chi kba a r
Gea ccepteerde en geïmplementeerde opl os s i ngen om
methaa ns l i p te reduceren
Retrofit toepa s s ingen op ba s i s van LNG bra nds tof gerea l is eerd
LNG Veil ighei ds s tudi es , genorma li s eerde bunkers ys temen,
opl ei dingen zijn vol tooi d en bes chi kba a r
Toepa s s ingen bi o‐fuels gerea l i s eerd, met gega ra ndeerde
houdba a rhei d va n de bra nds toffen
(Verbeterde) regel geving voor de i ntroductie va n a l ternati eve
bra nds toffen i s gerea li s eerd
LNG TTC gerea l is eerd, R&D progra mma is ges ta rt.

Integra a l bena derende regel gevi ng doorgevoerd
Al terna tieve bra nds toftoepas s i ng voor mini ma le emi s s ies .

Des ign for opera ti ons ui tgangs punten i n
motora fs tel l ing/ontwerp wordt s ta nda ard meegenomen i n het
ontwerpproces en de afl everi ng s pecs van de motoren

Overige emis s i es zi jn geregul eerd: PM, metha ne s l ip, ammoni a k
s li p
LNG fuel led s chepen worden voor een aantal types s ta ndaa rd
toegepa s t
Dua l fuel motoren geopti mal i s eerd.
Signi fica nt a andeel va n de i n 2016 varende vl oot is a angepa s t
a a n de da n geldende normen

Interna tiona a l geharmonis eerde regel gevi ng i s bes chi kba a r

LNG TTC heeft s leutel pos iti e verworven i n de interna ti ona l e
i ndus trie.
Perma nent ma gneet motoren en ps eudo direct dri ves
Perma nent ma gneet motoren en ps eudo direct dri ves
(perma nent ma gneet gea cti veerde overbrengingen) ontwi kkel d (perma nent ma gneet gea cti veerde overbrengingen) toegepa s t

Het Stille Schip

De Schone Life‐Cycle
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Bra nds tof voor bra nds tofcel l en pra cti s ch toepa s baa r a a n boord Brands tofcel l en a l s hoofda a ndri jvi ng toegepa s t
va n s chepen.
Identi fi ca ti e gel uids bronnen en i mpa ct op het mi l ieu
Ra ti onel e normen voor bi nnen‐ en buitenboord gelui d
bes chi kba a r
bes chi kba ar
Eers te reducti ema a tregel en toegepa s t
Verbeterde voors pel l ings model l en i n de ontwerpfas e zijn
bes chi kba a r
Ri s i co beheers i ng i n het ontwerp proces en opera ti es
gerea li s eerd. (Schip en l a di ng en offs hore)
Scena riomodell eri ng en ni euwe oplos s ingen voor
ca l a miteitenbeheers ing ontwikkeld. (conta i ners chepen, crui s e
s chepen, LNG s chepen)
Eén mil ieuperforma nce i ndi ca tor, toepa s ba a r voor complexe
s peci a ls
Verbeterd recycleba a r pl a tform door gebrui k va n s li mme
ma teri a len i s ontwi kkel d

Toepa s s ing va n voors pell i ngs modell en in het ontwerp i s
s ta ndaa rd

Slim en veilig varen
Reductie bemanning en onbemand
varen

Effectief onderhoud, reductie 'total
cost of ownership'

Vergroten multi‐functionaliteit en
inzetbaarheid platforms

Efficient en concurrerend
(ver)bouwen in Nederland

Veilig opereren

Ambitie over 5 jaar

Ambitie over 10 jaar

Reducti e a a n boord van (vra cht‐)s chepen met 20 %
Varend onbemand prototype

Eers te varende onbemande s chepen in drukke va arroutes (The
Cha nnel )
Deci s ion s upport s ys temen voor kritieke s ys temen a a n boord Decis i on s upport s ys temen voor de vi tal e s ys temen bes chikbaa r
bes chi kba ar
Shore s upport, ICT gebruik voor gegevens overdra cht en Shore s upport, ICT gebruik voor gegevens overdra cht en
communi ca ti e s ys teem bes chi kba ar
communi ca ti e s ys teem toegepa s t op ni euw te bouwen
platforms
Reducti e van onderhouds kos ten ma ri ti eme pla tform met 10 %
Door met na me ontwerpa a npa s s ingen een reducti e va n
onderhouds kos ten met 25%
Definitief i ngevoerd ra ti oneel As s et Ma na gement Control 15% reductie van tota l cos t of owners hip
s ys temen
Remote moni toring ca pa bi li ty, Condition Ba s ed Ma intena nce Remote monitori ng ca pabil ity, Condi tion Bas ed Mai ntenance
(CBM), Remote Acces Moni tori ng a nd Control (RAMC) ‐ kritis che (CBM), Remote Acces Moni tori ng a nd Control (RAMC) ‐ a l l e vi ta l e
s ys temen op a fs ta nd (va na f de wal ) gecontrol eerd
s ys temen op a fs ta nd gecontrol eerd
Sta rt ontwi kkel i ng Ava i l a bi l i ty en Rel i a bi l i ty a a npa k conform de Ava ila bi lity en Rel i a bi l i ty aa npa k conform de a utomobi el
a utomobi el i ndus tri e
i ndus trie gereed
Mul ti functi ona l i tei t
pl a tforms
mi ddel s
modul es
‐ Multifuncti ona li tei t platforms middel s modul es ‐ toepas s i ng
ontwerpgereeds cha p ontwi kkeld en bes chikba ar
op een 'demons trator'
Pla tform functiona liteit beter a fges temd op vera nderende
requirements
10% reducti e downtime ten gevol ge va n fa i lure en/of
onderhoud
(Verdere) Verhogi ng va n comfort en vei l i ghei d, bi jvoorbeel d
door gea va nceerde ride control) va n s nel le s chepen i s in
concept gerea lis eerd
Op drie onderdelen, te weten regi e, a s s embl a ge en produktie.
Op a l deze a s pecten 25% reductie i n kos ten vergeleken met
bui tenla nd.
Sta nda a rd voor neutra l e da ta ui twi s s el i ng toel evera nci ers en
werven
Logis ti eke en modul aire s tanda ardis a tie (cf STEP s ta nda ard)
invoeren
5% va n het ma teri a a l voor een pla tform s l im en nieuw (bi jv,
compos iet bovenbouw)
Goalbas ed l egis l ation gebruikt a ls middel om nieuwe
ontwikkeling toe te kunnen pa s s en
Vol gens EMSA norm 10% veili ger
Ni euwe methoden voor tra i nen en kwal ifi ceren pers oneel

25% reductie downti me
Ontwikkelde
toegepa s t

methoden en ontwerpen worden s ta nda ard

40 % reductie i n kos ten vergel eken met buitenl and.

Bouw en planni ngs proces volledig mi ddel s ICT 4D i nzi chtel i jk

10% van het ma teri a a l s l i m en nieuw
Goa lba s ed legis la ti on gebruikt a l s mi ddel om ni euwe
ontwi kkel ing toe te kunnen pas s en ‐ i nterna ti ona a l
gea ccepteerd
Nederl a nd de mees t veili ge ma ri ti eme na tie ter werel d

Gea va nceerde
s ys temen
voor
vergroten
vei lighei d
geimplementeerd ‐ gekoppel d a a onbema nd varen
Sys temen voor remote monitori ng s pa nni ngen, bel as tingen en Sys temen voor remote monitoring s panningen, bela s ti ngen en
s cheuren zi jn bes chi kbaa r
s cheuren worden toegepa s t
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Effectieve
Infrastructuur*

Ambitie over 5 jaar

Ambitie over 10 jaar

Optimaal gebruik van de delta
(havens en vaarwegen)

De bi nnenva a rt s ta a t op de ka a rt a l s effi ci ënt, betrouwba a r, s choon en
vei l i g vervoermi ddel zoda t bes l i s s ers i n de l ogi s ti eke keten nu en i n de
toekoms t va ker (ga a n) kiezen voor vervoer over het wa ter (Lea n a nd Green
Ba rge, The Bl ue Roa d)

Ha venbedrijf Rotterda m heeft met conta i nertermi na l s op
Ma a s vl a kte 2 a fs pra ken gema a kt om i n 2035 45% va n de
conta i ners per bi nnens chi p va n en na a r het a chterl a nd te
vervoeren.

Het Ri jks wa ters ta a t progra mma ‘Impul s Dyna mi s ch Verkeers ma na gement Res ul ta ten Ri jks wa ters ta a t progra mma ‘Impul s Dyna mi s ch
Va a rwegen’ (IDVV) i s a fgerond. Doel i s om wa terwegen zo effi ci ënt, vei l i g Verkeers ma na gement Va a rwegen’ (IDVV) geimplementeerd
en betrouwba a r mogel i jk te benutten wa a rdoor de ca pa ci tei t wordt
vergroot. Ui tga ngs punt i s een ten mi ns te gel i jkbl i jvende vei l i ghei d.
Onderzocht worden o.a .de opti ma l e a fl a a ddi epte (methode wa a rmee
s chi ppers opti ma a l hun a fl a a ddi epte en route door het netwerk kunnen
pl a nnen) het benutten va n de ha a rva ten va n de del ta en na uti s che
vei l i ghei d op ba s i s van ma noeuvreers imula ties
Ontwerp Verkeers ma na gement Centra l e va n Morgen gereed (onderdeel
Rijks wa ters ta a t progra mma ‘Impul s Dyna mis ch Verkeers ma na gement
Va a rwegen’, IDVV). Door verkeers ma na gement va nuit verkeers centra l es
onts ta a n beter voors pel ba re rei s ti jden: met meer a ctuel e i nforma ti e over
pos i ti e, l a di ng en gepl a nde
route ka n Ri jks wa ters ta a t de
va a rweggebrui kers beter informeren. Schippers kunnen hun va a rpla n
beter ma na gen, wa a rdoor termi na l s , ha vens en vervoerders beter weten
wa nneer hun l a di ng a a nkomt.
Opti ma a l gebrui k va n AIS (Automa ti c Informa ti on Sys tem) da ta a a n boord
va n s chepen voor gecombi neerde veili ghei d, emis s i e en pl a nning, zowel
op zee (zeeva a rt) a l s op ri vi eren en ka nal en (bi nnenva a rt).

Duurzaam gebruik van de delta
(havens en vaarwegen)

(Nautisch) ontwerp havens en
vaarwegen

Concepten en sytemen voor
transport uit het oogpunt van
ladingafhandeling

Eers te Verkeers ma na gement
opera tioneel

Centra l es

va n

Morgen

AIS
is
een
bel a ngrijke
bouws teen
voor
de
Verkeers ma na gementCentra l e va n Morgen (VCM). Met AIS
hebben opera tors op verkeers pos ten, bruggen en s l ui zen
s neller een beeld va n wa t er a a n verkeer op de
knooppunten a fkomt. Betere prognos es zorgen voor een
betere: capaciteit knooppunten, begel eiding s chepen,
pl a nni ng openi ng bruggen en kol ki ndel i ng

Een geintegreerde methode bes chikba a r voor het rea l ti me moni toren va n Methode geintegreerd i n een opera tioneel s ys teem.
vei li ghei d en emis s ies va n de s cheepva a rt. Inclus ief een toepa s s i ng voor
pl a nni ng en eva l ua tie.
Integra a l pl a n (methodi ek) voor een ha ven met mi ni ma l e emi s s i es (denk Integra a l pl a n wordt a l gemeen toegepa s t
a a n wa l s troom, groene s l eepboten etc) bes chi kba a r.
Ontga s s en van bi nnenvaa rts chepen
Mi lieu emi s s is s i es door het la den/ los s en van vl oei s toffen
zi jn beperkt door het gebrui k va n da mpba l a ns / ‐
retours ys temen
Regel gevi ng voor LNG a l s bra nds tof voor zee‐ en binnenva a rts chepen is LNG a ls bra nds tof voor de voors tuwi ng is integra a l
ontwikkel d. Idem voor het bunkeren van LNG.
onderdeel van het bra nds toffena a nbod (bus i nes s a s us ua l )
Duurza a m onderhouds s ys teem va n ha vens zel f da t de s cheepva a rt ni et
hi ndert bes chi kba a r.
Verbeterde methoden om het ma noeuvreergedra g va n s chepen te
bes chri jven, met na me i n ondi ep wa ter en compl exe (gel a a gde)
s troomvel den (Combi na ti e CFD en model proven)
Na uwkeuri ge methode om oeverzui gi ng en s chi p‐s chi p i ntera cti e te
voors pell en (recht door varen)
Berekening va n windbela s ting op s chepen door middel va n CFD
geintegreerd i n de s i mul a tor.
Va ren door s l ib ka n worden gemodell eerd. Wa re grootte proeven zi jn
gehouden.
Geva li deerde modell en bes chi kba a r voor het voors pel l en va n de
vei l i ghei d i n ha vens , i ncl us i ef het effect va n mi ti gerende ma a tregel en
(voor zeeva a rt en bi nnenva a rt)
Methodi ek bes chi kba a r voor het koppel en en het pl a nnen va n
l a di ngs tromen a a n bes chi kba re i nfra s tructuur en s cheeps concepten
(bi nnenva a rt/zeeva a rt) met a l s doel opti ma l i s eren va n de doorvoer va n
l a di ngs tromen
Verwerkende i ndus trie rond de ha ven wordt opti ma a l bediend va nuit de
l a di ngs tromen na a r de ha ven
Schi p i n de ha ven a l s tra ns port mi ddel opti ma a l s ervi cen (bunkeri ng en
onderhoud) ‐ i ntegra ti e met l a di ng a fha ndel i ng

Duurza a m onderhouds s ys teem wordt toegepa s t
Gei ntegreerde methoden, di recte toepa s s i ng va n CFD i n
s i mul a ti es bes chi kba a r, wa a rdoor opti ma a l gebrui k va n
bes ta a nde ha vens wordt gerea l i s eerd
Idem i n bochten en onder dri fthoeken.

Methode voor het va ren door s l i b gei ntegreerd i n s i mul a tor
model len. Voor s pecifieke gebieden in de ha ven i s va ren i n
s l i bl a gen mogel i jk.

Ha venl a yout en a fha ndel i ngs s ys temen a a ngepa s t na a r
opti ma l e koppel i ng

Via het project "Schip Centra a l" zi jn i n de ha ven va n
Rotterda m de pl a nni ngen va n het s chi p, termi na l s en
na uti s che diens tverleners opti ma a l op elka a r a fges temd.

* Dit vernieuwde Innovatiethema zal in de loop van 2013 en 2014 nog verder worden in samenwerking met overheden, ingenieursbureaus, kennisinstituten,
vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals
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Bijlage F: Research agenda (ambitietabellen)
In deze Bijlage worden de zes maritieme kennisgebieden beschreven in compacte ambitietabellen. Steeds
wordt de volgende vraag beantwoordt: Welke researchdoelen willen we hebben bereikt? Wat willen we
weten/kunnen? Daarna worden de ambities over 5 en 10 jaar weergeven. Het Maritiem Kennis Centrum (MKC)
heeft een korte toelichting gemaakt bij deze ambitietabellen. Deze volgt na de tabellen.
Hydrodynamica, met als subthema’s:








Weerstand en voortstuwing
Golven en werkbaarheid
Operaties op zee
Manoeuvreren en nautiek
Computional Fluid Dynamics (CFD)
IJs
Tijdsdomein simulatie en meet‐ en regeltechnieken

Hydrodynamica: niet‐lineaire golfweerstand inclusief visceuze stroming (links), cavitatie met twee
fasenstroming (rechts)
Maritieme constructies en materialen, met als subthema’s:
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Omgevingsdata (input voor ontwerp)
Ontwerp
Materialen (metalen/composieten)
Verbindingen, verbindingstechnieken
Constructies
Inspectie, detectie en monitoring

Maritieme constructies en materialen: fundamenteel onderzoek naar vermoeiing van bestaande en nieuwe
materialen onder extreme en complexe belastingen
Maritieme systemen en processen, met als subthema’s:








Systeemintegratie ‐ modellering en simulaties
Diepzee Mijnbouw Processen
Monitoring & Control
Arctische Condities
Van data naar informatie
Energie Opwekking, Management, Opslag, Levensduur
Menselijke factoren / Human Factors

Een voorbeeld van complexe onderwater equipment
Maritieme ontwerp‐ en bouwtechnologie, met als subthema’s:
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Maritieme ontwerp‐ en bouwtechniek
Bouw‐ en productiemethoden

Ontwerp van slimme schepen in slimme havens
Maritieme operaties, met als subthema’s:
 Modellering in simulatoren en aanboordsystemen
 Human factors
 Training en simulatoren
 Meenemen/Terugkoppeling operaties naar ontwerp, Criteria
 Veiligheid
 Uptime/werkbaarheid
 Aan boord systemen
 Operational support

Maritieme operaties: Multi‐body simulator technieken en human factor analyse
Impact op mariene omgeving, met als subthema’s:
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Winnen op zee ‐ Diep Zee Mijnbouw
Winnen op zee ‐ Arctisch
Winnen op zee ‐ Energie
Schone schepen ‐ Onderwater geluid
Schone schepen ‐ Ballastwater
Schone schepen ‐ Luchtemissies



Schone schepen ‐ Ketenanalyse

Wagenborg schepen tijdens operaties in ijs
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Hydrodynamica

Research doel over 5 jaar

Research doel over 10 jaar

Weerstand en
voortstuwing

Voorts tuwi ngs pres ta ti es : Voors pel l i ng met behul p va n een opti mal e combi na ti e van CFD en model
tes tgegevens van het s nel hei d‐vermogen verband voor enkel s chroef s chepen met een hogere
na uwkeuri ghei d en tegen l a gere kos ten da n de hui di ge voors pel l i ngen. Te meten op ware grootte de
s nel hei d‐vermogen pres ta ti es va n s chepen met 2% onzekerhei d.

Bepa l i ng van de voorts tuwi ngs pres tati es met behul p va n een opti mal e combi na ti e va n
CFD en model tes tgegevens (met i nbegri p van ca vi ta ti e, venti l ati e, motorbel a s ti ng en
l agerbel a s ti ngen) voor een breed s ca l a va n s chepen i n off‐des i gn condi ti es , met
i nbegri p va n zeegang en ma noeuvreren a s pecten (toegevoegde weers ta nd,
s tuuri nri chti ng effecten).
Opti ma l i s eren van de romp‐voorts tuwer op ba s i s van 'des i gn‐for‐s ervi ce', expl oi teren
CFD voor de mees te eval uati es en het kwa nti fi ceren van de effecten van veranderi ngen
i n het ontwerp op extra vermogen en s nel hei ds verl i es i n gol ven, terwi jl ook rekeni ng
gehouden wordt met het effect van aa ngroei .
Verbeterde voors pel l i ng van de drukfl uctua ti es en ui tges traa l de gel ui d met
model proeven en s emi ‐empi ri s che opl os s i ngs methoden i n combi nati e met een CFD
voors pel l i ng va n cavi tati e, gekoppel d aa n een geva l i deerde methode voor de
voors pel l i ng van tri l l i ngs hi nder i n een vroeg ontwerps ta di um. Daa rna as t het hebben
va n een goede procedure voor onderwater a fges tra al d gel ui d op ba s i s va n
aa nboordmeti ngen.
De effecti vi tei t van een s cheeps ontwerp en ESDs kan worden bepaa l d voor wa re
grootte gebas eerd op een combi na ti e van (compl exe) model proeven en CFD en
opera ti onel e performa nce a na l ys e i s verbeterd. Ni euwe voors tuwi ngs concepten zi jn
bes chi kbaa r voor brede toepas s i ng.
Beoordel en van al l e vormen van cavi tati ehi nder, verbi nden van wa terkwa l i tei t aa n
ca vi ta ti ehi nder en berekenen en veri fi ëren van de doel treffendhei d van l uchts meri ng.

Ontwerpmethodol ogi e: Opti mal i s eren va n het romp‐voorts tuwer ontwerp (i ncl us i ef Energy Sa vi ng Devi ces ,
ESD's ) voor ware grootte en het ontwi kkel en van een procedure voor 'des i gn for‐s ervi ce': het
opti mal i s eren van het ontwerp voor een reeks va n s nel hei ds ‐ en bel as ti ngvari a ti es , met i nachtnemi ng
va n het effect op de motorbel a s ti ng en da armee emi s s i es .
Gel ui d en tri l l i ngen: Voors pel l en van drukfl uctuati es en ui tges tra al de gel ui d met bekende onzekerhei d
en na uwkeuri ghei d met behul p va n model s cha a l meti ngen en (s emi ‐empi ri s che) rekengereeds chappen.
Het verkri jgen van een methodi ek om de tri l l i ngs hi nder op bas i s va n dezel fde tool s te voors pel l en, en
het verkri jgen va n een methode om onder‐water ui tges traa l d gel ui d te bepa l en op ba s i s van on‐boa rd
meti ngen.
Bra nds tofbes pa ri ng: De effecti vi tei t va n een s cheeps ontwerp en ESD (energy Sa vi ng Devi ce) ka n worden
bepa al d voor wa re grootte met een combi nati e va n CFD en meti ngen. Ni euwe voorts tuwi ngs techni eken
(zoal s 'na ture i ns pi red/bi o i ns pi red propul s i on') zi jn i n concept onderzocht.
Meerfas es tromi ngen: In s taa t zi jn om de wa terei gens cha ppen bi j model proeven te kwa nti fi ceren en
mecha ni s men van l uchts meri ng te begri jpen.

Golven en werkbaarheid

Onzekerhei ds anal ys e: Gefundeerde onzekerhei ds s chatti ngen voor voors pel l i ngen en meti ngen Onzekerhei ds s chatti ngen bes chi kbaa r voor a ndere experi menten.
weers ta nd voorts tuwi ng.
Gol ven: Geïntegreerde tool voor het genereren van real i s ti s che gol f vel den, rekeni ng houdend met ba s i n Gecombi neerde opwekki ng en numeri eke s i mul ati e van real i s ti s che extreme gol ven en
effecten, meti ng van de l okal e 3D gol fvel den en hun rui mtel i jke, di recti onel e en s ta ti s ti s che a na l ys e.
hun s ta s eken. Me ng va n de gl obal e 3D vel den.
Zeegang: Mogel i jkhei d om de vol gehouden s nel hei d en effi ci ënti e va n moti on control te voors pel l en.
Ontwi kkel i ng van een ba s i s functi onal i tei t i n het voors pel l en va n gl oba l e s cheeps bewegi ngen met CFD.
Genera l i s i ng va n het hydrodyna mi s che i nzi cht i n een kwal i tati ef begri p va n het effect van gebrui kel i jke
ontwerpkeuzes op zeewa ardi ghei d.
Impul s i eve bel a s ti ngen: Soorten i mpul s i eve bel a s ti ngen onderzoeken, o.a . door numeri eke model l en
di e worden vereenvoudi gd zodat ze 1 bel as ti ngs proces onderzoeken. Een overzi cht van combi nati es va n
bel as ti ngs proces s en voor vers chi l l ende type gol fkl a ppen.
Hydro‐s tructureel : Numeri eke (l i neai re) s i mul a ti e en meti ngen op model s cha al en wa re grootte om
vermoei dhei d te bepal en en een vertal i ng van deze bel a s ti ngen naa r cons equenti es op de cons tructi e.

Inzetba arhei d: Gedeta i l l eerd i nzi cht i n de grenzen va n s cheeps ‐ en offs hore‐operati es op ba s i s va n
moni tori ng en feedback. Combi nati e van meerdere werkbaa rhei dmethodes voor het s i mul eren va n
opera ti onel e s cena ri o's .

Operaties op zee
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Li nea i re hydroel as ti s che methoden voor vermoei i ngs s cha de en bezwi jkl as ten ti jdens
het ontwerp en de operati es bekend. Hi ermee kunnen cons tructi es worden
geopti mal i s eerd al s een bal a ns tus s en s tructurel e vei l i ghei d en economi e (het
gewi cht va n de s tructuur).
Toepa s s i ng van methoden en tool s i ncl us i ef opera ti onel e cri teri a om een opti ma al
ontwerp, expl oi ta ti e en onboa rd begel ei di ng te rea l i s eren. Ontwi kkel en va n
gemeens cha ppel i jke s oftwa re fra mework voor frequenti edomei n werkba arhei d tool s .
Gebrui k van ni et‐l i neai re ti jds domei n s i mul ati es i n werkba a rhei d tool s .
Nauwkeuri g en geva l i deerd ti jddomei n di ffracti emodel voor grote rel a ti eve
bewegi ngen. Nauwkeuri ge en geval i deerde CFD voors pel l i ngen voor mul ti ‐body
s ys temen i n kortka mmi ge gol ven.

Gedrag va n dri jvende l i cha men: Si mul a ti e van grote rel ati eve bewegi ngen van mul ti ‐body opera ti es
gebrui k makend va n een prototype va n een ti jddomei n di ffra cti emodel , i ncl us i ef koppel i ng met
dyna mi s che l i jnen en pi jpen. CFD kl a ar om bewegende l i cha men i n gol ven te berekenen voor geva l l en
met vi s keuze en/of ni et‐l i nea i re effecten.
Dynami s ch Pos i ti oneren (DP) en vol gen: Gebrui k van thrus ter a l l ocati e methoden met i ngebouwde Ontwi kkel i ng en gebrui k va n een 6 graden van vri jhei d pos i ti e control e s ys teem da t ka n
thrus ter i nteracti e kenni s i n i denti eke DP model l en voor model proef bas i n en s i mul a ti e. DP cri teri a worden gebrui kt voor gewoon DP ma ar ook voor Remote Operated Vehi cl es (ROVs )/
bekend.
Autonomous Vehi cl es (AUVs ) en voor acti eve rol l /pi tch dempi ng. Operati oneel
generi ek feed‐forwa rd s ys teem (wi nd, gol ven, s troom, pi jps pa nni ng).
Tri l l i ngen door wervel s /Vortex Induced Vi brati ons a nd Moti ons (VIV/VIM): Kwal i ta ti eve (ware grootte) CFD Kwa l i ta ti eve (ware grootte) CFD voors pel l i ng van di ep‐water ri s er (bundel ) VIV.
voors pel l i ng va n VIM van dri jvende objecten geva l i deerd door mi ddel va n i ns tati ona i re PIV meti ngen.
Kwa nti tati eve CFD voors pel l i ng va n VIM van dri jvende objecten.
Duurza me energi e: Ti jds domei ns i mul ati es en model proeven kl aa r om res pons i e en s troomopbrengs t va n
duurzame energi econcepten te voors pel l en, i ncl us i ef Power‐Ta ke‐Off (PTO) i ntera cti e. CFD zal as s i s teren
al s s cha al effecten, ni et‐l i nea ri tei ten en vi s keuze effecten bel a ngri jk zi jn. Hydro‐el as ti ci tei t va n
turbi nebl aden wordt i n model proeven gemodel l eerd.

Manoeuvreren en nautiek

Mogel i jkhei d om ni et‐l i nea i re deta i l s va n zeegangs hydrodynami ca te voors pel l en vi a
CFD. Geïntegreerde cons ul ta ncy op het gebi ed va n ontwerp voor s ervi ce, het gebrui k va n
mul ti ‐objecti ve opti ma l i s ati e tool s om voorts tuwi ng, ma noeuvreren en zeegang i n
ba l ans te brengen.
Kans verdel i ngen en s cha l i ngs methodes van i mpul s i eve bel as ti ngen bepaa l d
(afhankel i jk va n s oort va n bel as ti ngproces ).

Hydro‐el a s ti ci tei t wordt meegenomen i n ti jddomei n s i mul ati es en CFD.
Ti jds domei ns i mul ati es kunnen de opti ma l e control e va n PTO i n extreme en
opera ti onel e condi ti es l everen. CFD met dri jver‐PTO i ntera cti e om res pons i e, i mpa ct
and bel a s ti ng te voors pel l en. Voors pel l i ng van i ntera cti e effecten i n a rrays door
mi ddel van ti jds domei n s i mul ati es en CFD.
Manoeuvreren, s troom en wi ndkra chten: Nauwkeuri g voors pel l en va n wa re‐grootte krachten op de Het gebrui k va n deze techni ek i n dagel i jks e advi s eri ng, i ncl us i ef effecten va n
s cheeps romp en wi nd kra chten met behul p va n CFD.
i ns ta ti ona i re s tromi ng, s hi el di ng en ges tra ti fi ceerde s tromi ng. Eers te toepas s i ng va n
di recte s i mul a ti es va n ma noeuvreren met CFD.
Beperkt water effecten op manoeuvreren en s troomkra chten bi j s chi p‐s chi p i ntera cti e: Meti ngen va n Nauwkeuri g numeri ek voors pel l en va n ondi epwa ter en beperkt water effecten.
ondi epwa ter effecten met behul p va n onbemande tes ten voor val i dati e en model ontwi kkel i ng.
Stuurappara ten (zoa l s roeren, (boeg)s chroeven, thrus ters , pods ): Gebrui k van CFD om s tuurappa raten te Voors pel l i ng van de pres ta ti es va n s tuurappara ten met CFD, i ncl us i ef i nteracti e
verbeteren, i ncl us i ef s chaa l effecten en i ns tati onai re effecten, en nauwkeuri ge meti ngen va n kra chten effecten, s cha al effecten en i ns tati ona i re effecten, voor roeren, s chroeven en
en s tromi ng voor va l i da ti e va n CFD.
bui s ontwerp.
Nauti s che vei l i ghei d, ma noeuvreercri teri a en eval uati e: cri teri a en methoden opgezet om vei l i ghei d va n Ontwi kkel i ng va n ui tvoeri ge voorbeel den van de ma ni er va n eva l ueren va n
een s chi p i n een s peci fi eke omgevi ng te kwa nti fi ceren. Verbeterd gebrui k van AIS da ta i n de model l eri ng manoeuvreerbaa rhei d, vei l i ghei d en ca pa ci tei t va n vers chi l l ende s cheeps ontwerpen.
va n vei l i ghei d, ca pa ci tei t en emi s s i es .
Bes chi kbaa r hebben van een vei l i ghei ds model voor havens en aa nva arroutes met
ri s i co i ndi ces .
Mens el i jke factor ti jdens opera ti es : Na uwkeuri g meten en eval ueren va n vermoei i ng, werkbel as ti ng en Begri jpen en herkennen va n grenzen a an mens el i jke pres ta ti es i n een operati e,
pres tati es , en het beter begri jpen va n het proces van cogni ti ef l eren en bes l i s s i ngen nemen.
ontwi kkel en va n cri teri a en model l eren va n bes l i s s i ngen va n de bema nni ng i n een
'ma ri ti eme mens el i jke fa ctor obs ervatori um'

Computational Fluid
Dynamics (CFD):

IJs

Tijdsdomein simulatie en
meet‐ en regeltechnieken

Ba s i s functi onal i tei t van CFD s ol vers : CFD methoden ontwi kkel en voor robuus t en effi ci ent rekenen met
mi ni ma l e numeri eke fouten en na uwkeuri ge res ul taten.
Bewegende l i chamen: De s tromi ng kunnen berekenen rond bewegende s tarre objecten d.m.v. een
koppel i ng van CFD met de bewegi ngs vergel i jki ngen i n 6 graden va n vri jhei d en met ti jds domei n s i mul a ti e
programma's (met de mogel i jkhei d van roos terdeformati es ).
Vri je vl oei s tofoppervl akken: Ins ta ti ona i re vri j‐oppervl a k s tromi ngen kunnen berekenen voor objecten i n
gol ven en s ta ti onai re gol fpatronen.

Si gni fi ca nte vers nel l i ng va n ti jds a fha nkel i jke berekeni ngen en ontwi kkel i ng na ar het
s i mul eren va n turbul ente s tructuren / LES
De s tromi ng rond bewegende en vervormba re objecten kunnen berekenen voor
beperkte deforma ti e modi en/of met expl i ci ete koppel i ng (mi s s chi en de ontwi kkel i ng
va n overl appende roos ters ).
Vri j‐oppervl ak s tromi ngen kunnen berekenen voor objecten met voorwaa rts e s nel hei d
i n gol ven, en koppel i ng met potenti a al ‐s tromi ng gol fmodel l en t.b.v. verbeterde
effi ci enti e.
Roos tera da pti vi tei t: Roos teradapti vi tei t bes chi kbaa r hebben a l s s ta nda ard opti e voor vri j‐oppervl ak Roos tera da pti vi tei t routi nemati g bes chi kba a r te hebben voor i ns tati ona i re
s tromi ngen, bl unt‐body s tromi ngen en s tromi ng rond voorts tuwers .
s tromi ngen, met ui tgeki ende verfi jni ngs cri teri a cri teri a.
CFD geba s eerde opti ma l i s ati e: Op CFD res ul ta ten gebas eerde opti mal i s a ti e techni eken ontwi kkel d voor Mul ti ‐fi del i ty techni eken
verdere verfi jni ngen va n ontwerpen wat ni euwe i nzi chten i n ontwerptrends ka n geven.
Geometri ebes chri jvi ng: Rompvormen, aa nhangs el s , s chroeven en ESD's kunnen model l eren met een De mees t recente CAD‐techni eken gebrui ken voor geïntegreerde geometri e‐ en
RHINO‐pl ugi n met een di recte koppel i ng met CFD en model proeven.
ontwerptool s .
Engi neeri ng van opera ti es i n i js : Ui tvoeren va n vei l i ghei ds ‐ en operati onel e s tudi es door mi ddel va n Ui tvoeren van vei l i ghei ds ‐ en opera ti onel e s tudi es voor zowel techni s che opl os s i ngen
engi neeri ng tool s , wa a rbi j de bewegi ngen va n i js brokken al s s ta r l i chaa m geval i deerd i s door model en al s operati es i n i js door mi ddel va n geïntegreerde engi neeri ng‐ en trai ni ng s i mul ator
ful l ‐s ca l e tes ten. In deze fa s e wordt het breken va n het i js ui tgerekend met empi ri s che rel ati es .
tool s . De numeri eke formul eri ngen zi jn ui tgebrei d met meer geavanceerde
bes chri jvi ngen, i ncl us i ef het breken van i js . Al l es geval i deerd met model ‐ en ful l s cal e
Trai ni ng voor operati es i n i js : Ui tvoeren va n compl exe tra i ni ng, vei l i ghei ds ‐ en opera ti onel e s tudi es door
tes ten.
mi ddel va n een trai ni ng s i mul a tor. De fys i s che bes chri jvi ngen voor de s i mul a tor kunnen i n di t s ta di um
bes taa n ui t vereenvoudi gde model l en.
Schroef‐i js i nteracti e model l en: Moni toren van de i js bel a s ti ngen op de s chroeven/thrus ters om daa rmee Bepa l en van de i js bel as ti ngen op s chroeven/boegs chroeven door mi ddel va n
de operati onel e l i mi ti eten a an te geven. Advi es tool s zi jn gebas eerd op een s tati s che data ba s e va n i n‐ numeri eke tool s di e zi jn geval i deerd door model en ful l ‐s ca l e tes ten.
s ervi ce meti ngen.
Vi rtueel tes t fra mework: een s trategi e voor de i ntegrati e va n meet‐ en regel s oftware met des ktop Opgebouwde opl os s i ngen en kenni s i ngezet i n de mees te bes turi ngs toepas s i ngen en ‐
s i mul a ti es , model proeven en wa re grootte meti ngen. Doel i s om herbrui kba re s oftwa re tool s en appa raten. Een breed s ca l a van model l en i s opgenomen i n het (s i mul a ti e) fra mework
ha rdwa re componenten te hebben voor a l deze toepa s s i ngen, zodat met deze geïntegreerde tool s da t de benodi gde gegevens beva t va n het echte s chepen / offs hore cons tructi es .
ontwerpen en opera ti es effecti ever en vei l i ger gemaa kt kunnen worden.
Hybri de ti jds domei n s i mul a ti es met CFD en andere componenten zi jn een echt
al terna ti ef.
Toepa s s i ngen meet‐ en regel techni eken: Real i s ti s ch model l eren van meet‐ en regel techni eken voor het Meet‐ en regel a ppl i cati es ui tgebrei d met s tate of the art opl os s i ngen voor de
gebrui k i n s i mul ati es en model proeven, om opl os s i ngen te bi eden voor meet‐ en regel probl emen.
aa ns turi ng van s cheeps bewegi ngen, dynami s che pos i ti oneri ng en Power Take Off.
Ni euwe regel techni eken: Kenni s verga ren over real i s ti s ch model l eren va n actua toren, motoren en Real i s ti s che s i mul a ti e van het gedra g, i ncl us i ef s i mul ati e van energi ebeheers ys temen
genera toren voor voorts tuwers , s tuur‐ en control e s ys temen en Power Ta ke Off (PTO) i n zowel s i mul a ti es en motor‐ en genera tors ys temen.
al s i n model proeven. Rea l i s ti s che s i mul ati e va n het gedra g voor s tuurvl a kken & a ppa raten (vi nnen /
roeren / bes turi ng ma chi nes etc.).
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Maritieme
constructies en
materialen
Omgevingsdata
(input voor
ontwerp)

Ontwerp

Materialen
(metalen/
composieten)

Verbindingen,
verbindings‐
technieken
Constructies

Research doel over 5 jaar

Goede opera ti onel e s cheeps profi el en (a l s input voor het ontwerptra ject)
Gol fmodel l en voor vers chi l l ende s ea s ta tes (wind/gol ven/s troom correl a ti es , i ncl . confus ed
s ea )
Kennis van deep s ea environment (o.a . chemi s che a s pecten, corros i e, s tromi ng)

Da ta ba s e van deep s ea envi ronment voor
de Top 50 l oca ti es die van bel ang zi jn
Idem, ma a r da n getoets t a a n werkel i jke
ma teri a a l l i mi eten en vei l i ghei ds fa ctoren

Integra ted des ign tool voor opti ma l e i nzetba a rhei d

Idem

Li fe cycle a s s es s ment model , met a l s i nput de opera ti onel e profi el en

Idem

Des i gn tool voor hyperbare cons tructies op bas i s van geva li deerde ma teri a a l ei gens cha ppen
en l imieten
Geva l i deerde kenni s va n hyperbaa r gedra g/eigens cha ppen va n ma teri a l en (te ontwi kkel en
met behul p van het Hyperba a r Tes t Centrum)
Geva l i deerde kenni s va n a rcti s ch/cryogeen gedra g/eigens cha ppen van ma teri a l en (te
ontwikkelen o.a . met behulp va n het LNG TTC)

Aa ngepa s te ma teri a l en di e opti ma a l
pres teren i n hyperba re oms tandigheden
Aa ngepa s te ma teri a l en di e opti ma a l
pres teren i n a rctis che en cryogene
oms tandigheden
Gedetai lleerde degrada ti e en fa a lgegevens van meta l en (s cheeps bouw, hoge s terkte s ta a l , Aanpa s s en (cons erva ti eve)
a l umi ni um) en compos ieten
toepa s s ings criteri a voor meta l en en
compos ieten
Ma teri a l en met een s terk verbeterde s l i jtva s thei d tbv de baggerindus tri e en deep s ea
mining
Ontwi kkeli ng i mpa ct res i s tente pl a a tma teri a l en en cons tructies (expl os i es , high energy
Indus triele toepa s s ing i mpa ct res i s tente
i mpa ct)
(pl a a t)ma teri a l en
Ontwi kkeli ng van l i chtgewi cht cons tructi e ma teri a l en met goede brandbes tendi gheid
Brede i ndus tri el e toepa s s ing va n
l i chtgewi cht cons tructi ema teria len
Geva l i deerde model l en voor het gedra g van compos ieten i n a anra ki ng met Ol i e & Ga s .
Ni euwe ma teri a l en voor corros i e bes chermi ng en i s ol a ti e va n ol i e & ga s pi jpl ei di ngen
ontwikkeld
Ontwi kkeli ng van productievriendeli jke l i jm verbi ndi ngs technieken i ncl us i ef fa a l cri teri a ,
gedra g bij complexe bel a s ti ngen en bi jbehorende model l eri ng
Ontwi kkeli ng van a ccepta bele verouderi ngs methodieken voor l i jmverbi ndi ngen
Ontwi kkeli ng van s nel l ere productievriendelijke verbi ndi ngs technol ogi e geba s eerd voor
meta l en of mul ti ‐ma teri a a l pi jpl ei di ngen
Ontwi kkeli ng van eenvoudi g produceerbare s l i mme cons tructies

Ontwi kkeli ng NDT ins pectietechnieken voor l i jmverbi ndi ngen i n bouwproces en opera tie

Toepa s s en van ni euwe geval ideerde
l i jmverbi ndi ngen

Toepas s en van eenvoudi ge s l i mme
cons tructi es wa a rmee het
productieproces vers nel d en vers i mpeld
wordt en de kos tprijs met 30% wordt
verl a a gd

Snel l er en goedkoper te bouwen
compl exe s peci a l s

Hoe vertal en nieuwe ma teri a l en zi ch
terug na a r ontwerpeis en
Operati oneel toepa s s en va n geva li deerde
NDT i ns pectietechnieken

Ontwi kkeli ng van i n s i tu moni torings technieken voor de kwa li tei t van coa tings
Ontwi kkeli ng van monitorings technieken voor cons tructi es met pas s i eve s ens oren
Ontwi kkelng van s ens ortechnologie en dataverwerki ng voor Condi ti on Ba s ed ma intenance
va n s tructures
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100% up to date s cheeps profi el en via
onl i ne tracking

Prel i mi na ry des ign tool, van bel a s ti ng ‐> cons tructieres pons ‐> toets ing a a n cri teri a

Inpa s s en van zwa re componenten (funda ti es ) op l i chte cons tructies met mogeli jkheden voor
ui twi s s el ba a rhei d
Opti ma l i s a ti e va n een mi x van Modul a ri tei t en Gei ntegreerde cons tructies voor de compl exe
s peci a l s
Ontwi kkeli ng van unconventiona l s tructures voor nieuwe toepa s s ingen zoa l s Renewable
Energy, Zeebodem infra s tructuur en Di ep Zee
Inzicht i n de 'ha rdhei d" va n (tra ditionel e) s pecfi cati es en heroverwegi ng va n
cons tructi evoors chri ften op bas i s va n diep i nzi cht i n materia al eigens cha ppen
Ontwi kkeli ng van vernieuwde criteri a voor Huma n Li mi t Loa ds

Inspectie, detectie
en monitoring

Research doel over 10 jaar

Toepa s s i ng van opera ti onel e
monitori ngs technieken
Toepas s i ng van een onl i ne
advi es s ys teem voor l evens duurbepali ng
va n s tructures

Maritieme systemen en processen

Research doel over 5 jaar

Systeemintegratie ‐ modellering en Inzicht i n proces s en van een s el ecti e va n dynamis che
gekoppelde s ys temen
simulaties

Diep Zee Mijnbouw Processen

Arctische Condities

Van data naar informatie

Ui tbrei di ng s i mul a ti emodel l en na ar a l l e voorkomende
s ys teemcombi na ti es
methodi ek i ncos e a l s s ta nda a rd i n de i ndus tri e; mens en

Ontwi kkel i ng van proba bl i s ti s che model l en voor i ns cha tten
ris i co's en faa l ka ns en
Model l en voor bepal en va n mi l i eu i mpa ct van s ta ti s che
werkende s ys temen
Proces bes chri jvi ng van grondbewerki ng va n mees t voorkomende
ma teri a l en op gema ti gde diepte
Proces bes chri jvi ng van verti ca al tra ns port (twee fa s en s l urry)
i ncl pompen op diepte
Materi aa ls cheidi ng a a n de oppervl a kte

Geval ideerde proba bi l i s ti s che model l en voor i ns cha tten
ris ico's en fa a l ka ns en
Voll edi g geva l i deerde model l en voor bepal en va n mi l i eu
i mpa ct van s ta ti s che en dynamis che s ys temen
Voll edi g i nzi cht i n grondbewerki ng van voorkomende
ma teri a l en op grote diepte
Geval ideerde ontwerpgereeds cha ppen voor ontwi kkel en va n
a l trena ti ve methoden van verti ca al tra ns port
Ma teri a a l s chei di ng op de zeebodem; trans port van va s te s tof
na a r de oppervl akte
Opl os s i ngen voor energi evoorziening op grote diepte en i nzi cht
i n proces s en en ris ico's
Geval ideerde ontwerpgereeds cha ppen voor s ys temen werkend
onder grote druk
Ontwikkeling virtual s ens ors

Ontwi kkel i ng s ma rt s ens ors

Sys temen voor a cti eve vei l i ghei d

Ontwi kkel i ng van vei l i ge en s l i mme a utonome s ys temen

Geval ideerde a utonome s ys temen

Regel pa ra meters ontwi kkel en om relatie s ys teem‐omgevi ng te
kunnen bes chrijven
Sys temen voor pos i tionering va n s ys temen onder en boven
wa ter
Betrouwba re s ens ori ek voor a rcti s che omgevi ngs condi ti es
ontwikkelen
Grenzen bepa len voor i nzet s ys temen i n a rcti s ch mi li eu

Scheeps s i gna tuur kunnen a a npa s s en a a n eis en omgevi ng bv
s i l ent modes /cl ea n mode
Nauwkeurige ingebouwde s ys temen voor pos itiebepa li ng
onderwa ter
Sens oriek die vol l edi g i nzi cht biedt i n extreme condi ti es en
effecten op s ys temen
Ontwerpui tga ngs punten voor i nzet s ys temen met gedefi nieerde
performance i n a rcti s ch mi l i eu
Methoden voor vertali ng data na ar i nforma ti e, meer gebrui k van Methoden voor determineren van databehoefte bij gegeven
wis kundi ge techni eken
i nforma ti evra a g
Combi neren data va nuit vers chi l l ende bronnen tot ni euwe
Voll edi g pa kket nieuwe diens ten op bas i s va n s a menges tel de
i nforma ti e (da ta fus i e)
data
Opl os s i ngen voor brede bes chikbaa rheid data met behoud van Bewezen opzet van communiti es voor s el ecti ef del en va n da ta
bes cherming
Methoden voor pea k s ha vi ng en terugwinning van energie
Geval ideerde methoden voor energi e ma na gement
energi edragers
Opl os s i ngen voor cryogene technol ogie op zee; tra ns port,
overs l ag en gebruik
Ni euwe methoden voor energieops l ag
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Qua nti fi ceri ng van betrouwba arhei d van s ys temen i n
ontwerps ta di um

Voors pell ings model len va n
betrouwba a rhei d/bes chikba a rheid/fa a l gedra g op bas is va n
s ens ori nforma ti e
Verbeterde pas s i eve vei li ghei d

Energie Opwekking, Management,
Bes chi kba a rhei d van efficiente s ys temen voor nieuwe
Opslag, Levensduur

Menselijke Factoren/ Human
Factors

Ui tbrei di ng naa r a l l e voorkomende s ys teemcombi na ti es

Voor een s el ecti e va n gekoppelde dynamis che s ys temen
geintegreerde s i mul a ti emodel l en bes chi kbaa r
Impl ementa ti e s ys teem i ntegra ti e proces s en i n de

Opl os s i ngen voor energievoorzieni ng op gema tigde di epte (tot
2000 m)
Gedra g van s ys temen onder extreme druk,

Monitoring & Control

Research doel over 10 jaar

Opl os s i ngen voor ni euwe energi edragers a l s onderdeel va n
hybride s ys temen.
Economis ch a a ntrekkel i jke opl os s i ngen voor cryogene
technologie
Bewezen opzet van gea va nceerde energie ops l ag s ys temen.

Inzicht i n de grenzen van a utonomie

Opl os s i ngen voor a utonome s ys temen

Inzicht i n ontwerpeis en va n s ys temen voor bedi eni ng op
a fs ta nd
Methoden bes chi kba a r om grenzen van i nforma ti eomva ng en
vorm voor operator te bepalen, gebruik ma kend van i nzi chten
uit l ucht en ruimtevaa rt
Methoden om de mens i nzetba a r te houden, i ncl us i ef a rcti s che
operaties

Beproefde ontwerpen van s ys temen voor (s emi ) a utonome
s ys temen op grote a fs ta nd
Methoden om i nforma ti eomva ng en vorm voor operator
beproefd en toegepa s t , en vertaa ld naa r ma ri ti eme
toepas s i ngen
Integra tie va n opera ti onel e en s i mul a ti eomgevi ng

Maritieme ontwerp‐
en bouwtechniek
Maritieme
ontwerptechniek

Research doel over 5 jaar
Voor drie onderwerpen ui t de regel gevi ng een equiva l ent goa l bas ed
regelgevi ngs ka der (bi jv. reddi ngs middel en, vei l i ghei d offs hore wi nd, vei l i ghei d
bunkeren en gebruik a l terna ti eve bra nds toffen)
Set bas ed Shi p Des i gn methoden ontwikkeld; opl os s i ngs rui mte l a nger benutten i n
pla ats va n s nel convergeren na ar opl s os i ng (cf s ys tem engineering a a npa k)
Ges ta nda a rdi s eerde i nforma ti e a rchi tectuur i s ontwi kkel d
Methodiek wa a rbi j het fi na l e s cheeps ontwerp de requirements va n de functi onel e
i ns ta l l a ti es volgt,
Functi onali tei t voor a utoma tis ch del en va n ontwerpinformatie tus s en vers chi l l ende
ontwerps ys temen opera ti oneel i n i n gebruik voor twee projecten

Bouw en
productiemethode
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Research doel over 10 jaar
Toegepa s t i n een a a nta l i nnova ti eve
ontwerpen
Set bas ed s hi p des i gn methoden breed
toegepa s t
Toegepa s t i n ontwerp en bouwproces s en
Methoden breed gei mpl ementeerd

Informa tie over gebruik s chi p i nherent
onderdeel van a l l e proces s en va n ontwerp
tot a fter s a l es
Hergebruik model l en i n ontwerp bes chikba ar; l ei dt tot engineering i n s even days ,
Modul a i re s chepen met methodi ek voor
toegepa s t voor dis tributi es ys temen
recvies i e van modul es i ncl check op rul es en
bus i nes s ca s e
Des ign for us e: a na lys emodell en en data uit gebruiks fas e bes chi kba a r, omva t des ign Modell en worden breed toegepa s t i n NL
for reft methoden en des i gn for producti on methode
i ndus tri e
Methoden ontwikkeld voor ontwikkeli ng van i nter cultureel engi neeri ngs i nforma ti e
Methoden onderdeel van da gel ijks gebruik
i ncl paperl es s i nforma ti eoverdra cht tus s en ontwerp‐engi neeri ng ‐ productie.
en 70% reducti e van papieren tekeni ngen
gereduceerd.
Toepas s i ng van de methode i n een a a nta l
Objectieve meetmethode voor de geza menl i jke performa nce van proces s en en het
orga nis a ti e vera nderings tra jecten
functioneren va n ti jdel i jke projectorga ni s aties i s bes chikbaar
Een a a nta l concepten voor s l i mme (s oms a utonome) van robotis ering i n de producti e Prototypen gereali s eerd wa a rmee 90% vn
ontwikkeld en offl i ne bes turing gerea lis eerd op ba s is ca n 3D CAD model l en
panelenbouw, 85% van s ectiebouw en 50%
va n a a nbouw l a s werk gerobotis eerd kan
worden.
Een va s tgel egde producti era ti ona l e, i n combi na tie met prognos e en a s s es s ment
Virtuele s cheeps werf voor toets en pla nning
methoden i s bes chi kbaa r
en a s s es ment methoden
Modules i n modul ai re s chepen zi jn geopti ma l i s eerd voor mi ni ma l e producti ekos ten Modell en en modul es worden breed
toegepa s t; 40% verkorti ng van l everti jd
Lijmtechnologie breed geintroduceerd i n de s cheeps bouw
Geroboti s eerde l i jmtechni eken
geintroduceerd
Producti evriendeli jke verbi ndi ngs technieken en 3D print techni eken ontwi kkel d en
Techni eken breed toegepa s t en
geva li deerd
gekwa l i fi ceerd voor regel geving
Betere (ketenbrede) beheers ing l ogi s ti eke proces s en, o.a . door goed begrip va n de
Methoden gei mpl ementeerd en
tota le va lue cha in, o.a. door ta gging a nd tra cing. Geri cht op verdere
betrouwba re databa s e voor s i mul a ti es
i nterna ti ona l i s eri ng va n de producti e
bes chi kba ar
Bes te practi ces ontwi kkel d voor Groen bouwen en s l open op a s pecten
Bes t pra ctices breed toegepa s t
s cheidba arhei d van ma teri a l en en cons erveri ng.

Maritieme operaties

Research doel over 5 jaar

Research doel over 10 jaar

Dynami c Pos iti oni ng (DP) en Tra cking (DT): geavanceerde regel technieken en
Modellering in
feedforwa rd voor s i ngl e body gereed
simulatoren en
aanboordsystemen Ma noevreermodel voor ondi ep wa ter gereed op ba s is va n experi mentele da ta +

Human factors

Dyna mi c Pos i ti oni ng (DP) en Tra cki ng (DT):
gea va nceerde regel techni eken en feedforwa rd voor
mul ti body gereed
Ma noevreermodel voor ondiep wa ter gereed op ba s is
CFD berekeni ngen
van CFD technieken
Si mul a ti emodel bes chikbaa r voor mul ti body i ntera cti e voor kl eine bewegingen
Si mul a ti emodel
bes chi kba a r
voor
mul ti body
i ntera cti e voor grote (rel a ti eve) bewegingen
IJs model lering mogel i jk i n s i mul a ti es /s i mul a toren met globa le rompbel a s ti ngen IJs model l eri ng mogel i jk i n s i mul a ti es /s i mul a toren
i ncl us i ef l oka l e rompbel a s ti ngen
Model l eri ng pa s s erende en opl opende s chepen mogel i jk i n rechte l i jn va rend
Modelleri ng pa s s erende en oplopende s chepen
mogel i jk i ncl us i ef bocht/drift
Voors pel ling bewegings gedra g op ba s is va n ra da rmeting golven met li nea ire en Voors pel l i ng bewegi ngs gedra g op ba s i s va n
l a ngka mmi ge golven
ra da rmeti ng golven met ni et‐l i nea i re en kortka mmi ge
golven
Voors pel ling va n extreme omgevings conditi es (zoa ls frea k wa ves ) meegenomen
i n weers voors pel l i ngs techni eken
Model leren va n "a rcti s che grond" bi j het ui tvoeren va n bepa a lde opera ties Ui tbrei di ng va n grondmodel en i ntera cti es
(trenchen)
Cruci a l e 'huma n fa ctors ' ti jdens trainingen en a a n boord bekend en meetba a r
Cruci a l e 'huma n fa ctors ' ti jdens tra i ni ngen en a a n
boord gemoni tored en gea na l ys eerd + s tra tegi een om
deze te beinvl oeden
Effect va n s cheeps bewegingen op functioneren tijdens va ren va n s chepen Effect va n s cheeps bewegingen op functi oneren
gekwa ntifi ceerd
ti jdens compl exe offs hore opera ti es gekwa ntificeerd
Eers te i nzi chten i n ri s i co's bi j mi nder mens en a a n boord

Training en
simulatoren

Ma a tregel en bekend om ri s i co's bi j mi nder mens en
a a n boord te verminderen
Ontwi kkel en va n tools om mens en a a n boord te onders teunen bij het uitvoeren Impl ementa ti e van tools a a n boord
va n hun ta a k
Koppel i ng brugs i mul a toren (rea l ti me) a a n mul ti ‐body hydrodyna mi s che model l en Koppel i ng brugs i mul a toren a a n grote bewegi ngen
(fa s tti me) gereed
modellen, i ncl us i ef fl ooding a na l ys e na a a nva ri ng
ICT technol ogi e bes chi kba a r om brugs i mul a toren op vers chi ll ende l oca ti es op de ICT/Sa tel i et
technol ogi e
bes chi kba a r
om
werel d te koppel en
brugs i mulatoren op het s chi p en de wa l te koppel en
Wa a rnemi ngs en eva l ua ti e s ys teem om pres ta ti es op de brug eendui di g va s t te Technol ogi e om tra i ni ngen a a n boord te begel ei den
leggen
en op een eenduidige ma ni er te eva l ueren

Meenemen/
Terugkoppeling
operaties naar
ontwerp, Criteria

Veiligheid

Uptime/
werkbaarheid

Methode bes chi kba a r voor het terugkoppel en va n opera ti onel e cri teri a (op ba s i s Methode bes chi kba a r voor het terugkoppel en va n
va n monitoring) naa r het ontwerp
opera ti onel e erva ri ng (op ba s i s va n moni tori ng en
huma n fa ctors ) naa r het ontwerp
Eers te vers ie i ntegra ti emodel voor kos ten, emis s i es en vei l i ghei d i n ontwerpfa s e Toepa s ba a r integra tiemodel voor kos ten, emis s i es
en vei l i ghei d i n ontwerpfa s e
Geva l i deerde bewegings criteria bes chikbaa r voor vei l i g va ren
Geva l ideerde bewegings criteri a bes chikba a r voor
vei l i ge offs hore opera ti es
Eers te model l en ontwi kkel d voor het voors pel l en/kwa nti fi ceren va n ri s i co's Deze model l en zi jn da a dwerkel i jk geva l i deerd en
ti jdens varen en offs hore opera ti es en het effect van mi ti gerende ma a tregel en
kunnen worden toegepa s t
Eers te model l en ontwi kkel d voor het rea l ti me voors pel l en/kwa nti fi ceren va n Model l en
voor
het
rea l ti me
ri s i co's tijdens varen en offs hore operaties
voors pell en/kwa nti fi ceren va n ris i co's ti jdens va ren
en opera ti es toegepa s t
Vei l i ghei ds model l en bes chikba ar op bas i s van AIS Da ta en omgevi ngs i nforma ti e Vei l i ghei ds i ndi ca toren worden gepres enteerd a a n
boord.
Technieken bes chi kbaa r voor werkba arheids voors pelli ng op ba s is van Technieken
bes chikba a r
voor
rea l i s ti s che s cena ri os
werkba a rhei ds voors pel l i ng i ncl us i ef model l eri ng
mens el i jk handelen
Kennis va n i js ontwi kkel i ng i n a rcti s che gebi eden
Sens or‐ en voors pell ings technieken bes chikba a r voor
voors pell ing i js ontwi kkeli ng

Aan boord systemen Sensortechnieken voor monitoring belastingen, bewegingen, spanning en
scheuren ontwikkeld
Remote sensing technieken geindentificeerd voor bepaling omgevingscondities
(golven, wind, stroom, ijs) in N km straal rond schip
ICT en sateliettechnologie geintegreerd voor maritieme gegevensoverdacht en
communicatie
Globale methoden voor Condition Based Maintenance (CBM) en Remote Access
Monitoring and Controle (RAMC) ontwikkeld

Sensortechnieken voor monitoring belastingen,
bewegingen, spanning en scheuren toegepast en
gevalideerd
Eerste prototypes beschikbaar voor remote sensing
van omgevingscondities in N km straal rond schip

Eerste werkende modellen voor Condition Based
Maintenance en Remote Access Monitoring and
Controle toegepast

Operational support Inventa ri s a ti e va n de mogeli jkheden om een s chi p va na f de wa l te bes turen a ls Eers te ICT methoden bes chi kba a r om deel va n de
het een haven i nva a rt.

opera ti e op een s chi p over te nemen vanaf de wa l

overzicht van de mogelijkheden van het onbemand schip (gedeeltelijk onbemand) Eerste testen uitgevoerd en geevalueerd met
onbemande schepen
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Impact op
mariene milieu
Winnen op zee ‐
Diep Zee
Mijnbouw

Research doel over 5 jaar

Research doel over 10 jaar

Aa nwi jzen van ka rakteris ti eke ecos ys teemelementen aan de ha nd va n kenni s , op
hoofdli jnen, van de dynamiek, s tructuur en functi e van ecos ys temen tot een diepte va n
2.5 km (3 ca s es : SMS depos its , rock phos pha te en bla ck s mokers ), Ga s hydrates , metha a n
s eeps , s ha l l ow ga s
Inzi cht in de ba s is kenmerken va n de kwets baarheid va n diepzee ecos ys temen
(ka rakteris ti eke ecos ys teem el ementen) voor i ngrepen, gebas eerd op gevoeli gheid en
hers telvermogen. De a a nda cht is hi erbij geri cht op de bel a ngrijks te pres s ures :
turbi di tei t, gelui d, l i cht, fys i eke vers toring en toxis che s toffen

Gedetai lleerde kennis over diepzee ecos ys temen a a n
de ha nd va n ervaringen opgedaa n in het vel d, op
bas is waarva n onzekerheden in de i mpa ct
voors pel li ng gericht kunnen worden weggenomen.
Gekwantificeerde kennis va n de kwets baa rheid van
diepzee ecos ys temen (ka ra kteris tieke ecos ys teem
elementen)
voor
ingrepen,
gebas eerd
op
experimenteel
bepa alde
gevoel igheid
en
hers telvermogen.
Geva l i deerde model l en voor na uwkeuri ge i mpa ct
voors pel l i ngen, wa a rbi j de onzekerhei d i n s terke
ma te i s a fgenomen
Inzi cht in ‐in het vel d bewezen‐ bes t pra ctices voor
het hers tel van di epzee ecos ys temen na een i ngreep
a gv mi jnbouw a cti vi tei ten
Gea va nceerde tool box voor di epzeemoni tori ng,
pa s s end bi j het deta i l ni vo wa a rop ui ts pra ken geda a n
dienen te worden over de impa cts en het
hers telvermogen van di epzee ecos ys temen.
Impl ementa ti e
en verfi jni ng va n governa nce
model l en a a n de ha nd va n praktijkervari ngen
Gedeta i l l eerde kenni s over a rcti s che ecos ys temen
aan de ha nd va n ervaringen opgeda an in het vel d, op
bas is waarva n onzekerheden in de i mpa ct
voors pel li ng gericht kunnen worden weggenomen.
Gekwantificeerde kennis va n de kwets baa rheid van
arctis che ecos ys temen (karakteri s tieke ecos ys teem
elementen)
voor
ingrepen,
gebas eerd
op
experimenteel
bepa alde
gevoel igheid
en
hers telvermogen.
Geva l i deerde model l en voor na uwkeuri ge i mpa ct
voors pel l i ngen, wa a rbi j de onzekerhei d i n s terke
ma te i s a fgenomen
Inzi cht in ‐in het vel d bewezen‐ bes t pra ctices voor
het hers tel van a rcti s che ecos ys temen na een i ngreep

Model l en (of ra a mwerken) op ba s i s wa a rva n de eers te concrete i mpa ct voors pel l i ngen
kunnen worden geda a n, wa a rbi j op een rea l i s ti s che ma ni er wordt omgega a n met
onzekerheden
Inzi cht i n ma a tregel en di e het hers tel va n di epzee ecos ys temen (of ka ra kteri s ti eke
ecos ys teem el ementen) kunnen vers nel len.
Velderva ring met een ba s i s toolbox voor di epzee moni toring (ba s el ine‐ en
effectmonitori ng) geri cht op een s nel le 's creening' van het ecos ys teem, i n een ra nge va n
eenvoudi ge mons terna me tot complexe ROV en l a nder s ys temen.

Winnen op zee‐
Arctisch

Governance voor deeps ea mini ng acti vi teiten zowel binnen al s bui ten territori al e
wa teren
Aa nwi jzen van ka rakteris ti eke ecos ys teemelementen aan de ha nd va n kenni s , op
hoofdli jnen, van de dynamiek, s tructuur en functi e van a rctis che ecos ys temen, rekening
houdend met de s peci fieke eigens chappen van het a rcti s ch gebied (la ge temperaturen,
korte s ei zoenen)
Inzi cht i n de ba s is kenmerken van de kwets ba arhei d van arctis che ecos ys temen
(ka rakteris ti eke ecos ys teem el ementen) voor i ngrepen, gebas eerd op gevoeli gheid en
hers telvermogen. De a a nda cht i s hierbi j geri cht op de bel a ngrijks te pres s ures : gel ui d,
l i cht, a anwezigheid, fys i eke vers tori ng, turbi diteit en toxi s che s toffen
Model l en (of ra a mwerken) op ba s i s wa a rva n de eers te concrete i mpa ct voors pel l i ngen
kunnen worden geda a n, wa a rbi j op een rea l i s ti s che ma ni er wordt omgega a n met
onzekerheden
Inzi cht i n ma a tregel en di e het hers tel va n a rcti s che ecos ys temen (of ka ra kteri s ti eke
ecos ys teem el ementen) kunnen vers nel len.

Winnen op zee ‐
Energie

Schone schepen ‐
onderwater
geluid

Schone schepen ‐
ballastwater

Governa nce van offs hore a ctiviteiten i n het a rcti s ch gebied (s ta kehol der betrokkenhei d) Impl ementa ti e
en verfi jni ng va n governa nce
model l en a a n de ha nd va n praktijkervari ngen
Model l en voor het voors pel l en va n de (cumul a ti eve) mi l i eu‐effecten va n groots cha li ge Inzi cht i n de (cumul ati eve) mi lieueffecten van
windparken op zee (zowel cons tructi e a ls opera ti e en ontma nteli ng). Ops cha li ngs vra ag groots cha l i ge wi ndpa rken op zee op ba s i s va n
op bas is van de hui dige kennis over de effecten va n wi ndparken op zee
vel dmeti ngen en op ba s i s da a rva n a a ngepa s t
model ins trumenta rium
Model l en voor het voors pel l en va n de (cumul a ti eve) mi l i eu‐effecten va n overige Inzi cht i n de effecten va n overi ge energi eproducti e op
zee op ba s i s va n vel dmeti ngen en op ba s i s da a rva n
energi eproducti e op zee, wa a ronder gol f‐, geti jde‐ en thermis che energi ewi nni ng.
a a ngepa s t model ins trumenta rium
Ontwerp van ecos ys teem geba s eerde ruimtel ijke ordening op zee, wa arbij functies Toepas i ng va n deze ni euwe doctri ne ten a anzi en van
(wa aronder zowel natuurfuncti e, productiefuncti e al s eonomis che functies ) optimaa l rui mtel i jke ordeni ng op zee
met el kaa r worden gecombi neerd
Inzi cht i n effecten va n onderwa tergel ui d op ma ri ne mi l i eu, wa a rbi j onders chei d wordt Inzi cht in de ecol ogis che relevanti e va n de effecten
gema a kt tus s en kreefta chti gen, vi s s en en zoogdi eren. Va n bel a ng zi jn de bron, de va n onderwa tergel uid
propa ga ti e en de effecten (kwets ba arhei d)
Inzi cht i n reducti ema a tregel en va n opgewekt onderwa tergel ui d en effecten
Brede toepa s s ing va n ontwi kkel d methodi eken
Ana lys e va n de ma ri ti eme bronnen va n het gelui d. Wa t i s het gel ui ds profi el en hoe i s di t
opgebouwd
Inzi cht i n mogel i jkheden voor het va s ts tel l en va n normen, da a rbi j rekeni ng houdend met
de ma ni eren wa a rop normeri ng ka n helpen bij onder control e brengen va n onderwa ter
gel uid
Ri s i co profi el en voor i ntroducti e va n exoten, zowel voor bi ofoul i ng a l s ba l l a s twa ter,
ui tgaa nde van het concept bioregi os .
Inzet va n bio‐ en na notechnol ogie voor ontwikkel ing va n a nti foul ing en a ndere
opl os s i ngen

Schone schepen ‐ Integral e beoordeli ng van de effecten va n s cheepva art emis s i es , wa arbij rekeni ng wordt
luchtemissies gehouden met tra de‐off effecten (bv, gevol gen va n de emi s s i e va n wa s wa ter ui t
s crubbers vs . emis s i e van Sox en Nox), Bl a ck Ca rbon, effect op de wa terkol om
Onderzoek na a r mi l i eu pres ta ti es va n a l terna ti eve bra nds toffen (zoa l s bi o bra nds toffen,
LNG en a ndere brands toffen)

Schone schepen ‐ Ges chi kte methode voor LCA ontwi kkel d; inzi cht in toegevoegde wa a rde (opera tionel e
ketenanalyse fa s e vs . bouw‐ en s l oopfa s e)
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Sel ecti eve moni toring va n indi vi duele bronnen
Doel geri chte reducti e van onderwa tergel ui d

Aanpa s s ing va n de ball as twaternormen, rekening
houdend met het ri s i coprofi el van s chepen
Door inzet van i nnovatieve technieken en inzi chten in
ris i coprofi el en i s het ri s i co va n i ntroducti e va n exoten
door s cheepva a rt tot een a ccepta bel
ni vo
teruggebra cht
Internationaa l gea ccepteerd modeli ns trumentarium
voor
geintegreerde
effectbeoordel ing
van
s cheepvaa rtemi s s ies
Voortzetti ng van het onderzoek naa r mi l i eu pres ta ties
va n a l terna ti eve bra nds toffen op ba s i s va n ni euw
verworven i nzi chten
Toepas s i ng LCA i s al gemeen, daar wa ar toegevoegde
wa a rde i s gebleken

Researchonderwerpen ‘Hydrodynamica’
Hydrodynamica op het gebied van weerstand en voortstuwing van schepen
Hoewel het specifiek brandstofgebruik van transport over water per ton lading nog steeds het laagste is van
alle vervoersmodaliteiten, is er nog de nodige ruimte voor verbetering op het gebied van weerstand en
voortstuwing van schepen. Het gaat hier niet alleen om het verlagen van het brandstofverbruik maar ook om
de reductie van de daaraan gerelateerde uitstoot van CO2, NOx en SOx.
Hoe lager de scheepsweerstand (zowel de wrijvingsweerstand als de golfmakende weerstand) en hoe
efficiënter de omzetting van mechanische energie via scheepsschroeven of andere middelen, zoals waterjets,
in stuwkracht, des te lager de specifieke energiekosten (ton brandstof per ton.mijl transport). Om de transport‐
kosten op een zo laag mogelijk niveau te brengen, brengt een uit oogpunt van weerstand en voortstuwing
efficiënter scheeps‐ontwerp ook lagere investeringskosten (kleinere machine‐installatie) en als gevolg daarvan
minder gewicht‐ en ruimtebeslag en daardoor ook een grotere transportefficiency met zich mee.
Kostenverlaging is hierbij niet de enige drijfveer, maar waar het gaat om de belasting van het milieu, ook om
druk vanuit de samenleving die zich via de politiek vertaald ziet in overheids‐maatregelen. Vanuit IMO wordt
inmiddels geëist het ontwerp te toetsen aan de hand van de z.g. Energy Efficiency Design Index (EEDI) en ook
de EU stelt steeds verdergaande milieueisen, met name waar het om de binnenvaart gaat.
Naast emissies naar het mariene milieu vanuit de energieopwekking aan boord van schepen zijn ook
geluidsemissies van belang, hierbij speelt ondermeer schroefcavitatie een rol, terwijl cavitatie, samen met
ventilatie (luchtinslag), ook een invloedsfactor is ten aanzien van de voortstuwingsefficiency. Daarnaast leiden
sommige vormen van cavitatie tot materiaalerosie.
Vanouds werd bij het scheepsontwerp het benodigde schroefvermogen deels theoretisch en deels empirisch
bepaald met behulp van vergelijkingsschepen en geverifieerd met behulp van modelonderzoek, zoals dat al
jaar en dag bij instituten als het MARIN plaatsvindt. Dit bood binnen het commercieel ontwerpproces weinig
mogelijkheden voor optimalisatie. Slechts als dit een onbevredigende snelheidsvoorspelling opleverde, dan
werden verbeteringen gezocht.
Alleen door seriematig onderzoek met modelvariatie ontstond een min of meer wetenschappelijke basis die de
ontwerper initieel houvast bood. Zo is de Serie 60 ontstaan.
Tegenwoordig beschikt de sector voor het onderzoeken van systeemgedrag over inmiddels redelijk
betrouwbare theoretisch gefundeerde simulatietechnieken, zoals Computational Fluid Dynamics (CFD);
althans, er zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van op commerciële schaal toepasbare CFD technieken,
waarmee beter inzicht kan worden gekregen in de vormaspecten, die weerstand veroorzaken en de
mechanismen die daarbij een rol spelen.
Dit is echter tot nu toe vooral kwalitatief en maar zeer beperkt kwantitatief. En waar het gaat om wat zich in
viskeuze grenslagen afspeelt en hoe dat kan worden beïnvloed, zoals door het toepassen van luchtsmering, is
nog onvoldoende kennis ontwikkeld. Zeker wanneer het schip zich ook nog eens in zeegang voortbeweegt. Ook
79

van de invloed van appendages, zoals schroeven en roeren en de wisselwerking hiervan met de scheepsromp is
nog weinig fundamenteel in kaart gebracht.
Dit levert vele onderzoeksuitdagingen op, ondermeer:







Viskeuze CFD berekening
Optimalisatietechnieken van romp en appendages
Fundamenteel inzicht in de werking van luchtsmering en de invloed hierop van omgevingsfactoren,
zoals golven.
Voorspellingsmodellen voor luchtsmering
Brandstofbesparing door slim operationeel gebruik
Voorspelling van geluidsproductie van voortstuwers

Hydrodynamica op het gebied van zeegangs‐ en manoeuvreergedrag van schepen
Bij het scheepsontwerp wordt doorgaans uitgegaan van een schip dat zich niet in golven voortbeweegt, maar
louter in vlak water vaart, terwijl van dat laatste slechts bij uitzondering sprake is. Golven hebben invloed op
bijna alle vaareigenschappen en vooral ook op de operationele activiteiten die met het schip worden
uitgevoerd, dit laatste geldt in het bijzonder voor werkschepen.
Golfkrachten hebben effect op de beweging in alle 6 vrijheidsgraden van het schip; beïnvloeden de
scheepssnelheid in negatieve zin. Zeker bij hoge golven en hoge vaart levert worden versnellingen ervaren
waar een mens niet op is gebouwd, waardoor deze al snel beduidend minder of helemaal niet meer presteert
en doen het schip soms zodanig bewegen dat er niet meer veilig kan worden gewerkt. Golfkrachten kunnen
daarbij ook de constructie beschadigen, zowel door overbelasting als door vermoeiing.
Kortom kennis van het zeeganggedrag van een (snelvarend) schip, hoe dat kan worden beïnvloed en hoe het
schip daarvoor kan worden ontworpen is van het grootste belang voor het duurzaam veilig en economisch
varen en werken met schepen.
Daarnaast is er ook nog een kennisbehoefte op het gebied van het manoeuvreergedrag van schepen, met
name waar het gaat om beperkt vaarwater en de interactie met andere schepen.
T.a.v. het onderzoek geldt, dat dit weliswaar een theoretische basis kent, maar nog steeds vooral ook
experimenteel van aard is, waarbij modelonderzoek onontbeerlijk is. Maar ook hier blijkt men steeds beter in
staat om aan de hand van numerieke modellen het zeegangs‐ en manoeuvreergedrag te voorspellen en
zodoende beter inzicht te verwerven in eerder als onverklaarbaar benoemde verschijnselen, wat het mogelijk
maakt om moeilijke operaties beter beheersbaar te maken.
Dit levert vele uitdagingen op, ondermeer:
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CFD simulatie waarbij ook de viskeuze effecten van zeegang worden meegenomen
Bewegingscompensatie t.a.v. zowel de slinger‐ als stampbeweging, inclusief de numerieke modellering
daarvan
3D modellering effect van door golven veroorzaakte luchtinsluiting






Interactie van door golven geëxciteerde vloeistof met scheepsconstructie
Voorspellingsmodel complexe en extreme golven
Risicomodellen manoeuvrerende schepen in beperkt vaarwater
Kennis van interactie van passerende en oplopende schepen in beperkte omgeving

Hydrodynamica op het gebied van offshore‐installaties, werktuigen en operaties
Met name bij het installeren en later weer ontmantelen van offshore‐installaties, maar ook bij dagelijkse
bevoorradingsoperaties daarvan, vormen door golven veroorzaakte bewegingen een beperkende factor.
Daarnaast vinden offshore operaties, met name t.b.v. het winnen van olie en gas en binnenkort ook van
zeldzame aardmetalen, op steeds dieper water (in de orde van 3000 mtr en meer) en recent ook in Arctische
gebieden plaats. Dit stelt steeds hoger eisen aan de constructies en de daarbij toegepaste materialen,
waarvoor de huidige kennis nog ontoereikend is. Dit geldt in hoge mate ook voor de belastingen, die vanuit de
omgevingscondities op de constructies inwerken, zoals trillingen op risers (slanke pijpverbindingen met de
zeebodem) veroorzaakt door wervels en andere belastingen.
Naast de winning op zee van fossiele energie zal er ook meer en meer energie gewonnen moeten worden uit
golven en getijdenstromingen, wat leidt tot een nieuwe kennisbehoefte. Dit geldt ook t.a.v. de problematiek
van windmolens op zee, die ook op steeds dieper water worden geplaatst en steeds groter worden. Bij deze
problematiek is niet alleen sprake van belastingen vanuit de zee, maar ook vanuit de lucht, alsmede vanuit
onderlinge interactie.
Dit levert vele uitdagingen op, ondermeer:







Multi body dynamica, voor operaties zowel boven als onderwater, inclusief diepzee.
Vortex‐induced Vibrations (VIV) en Vortex‐Induced Motions (VIM) bij slanke constructies
Numerieke modellen voor CFD simulatie van risers
Materiaalkunde t.b.v. diepzee constructies en Arctische omstandigheden
Golfenergie modellen
Geïntegreerde aero‐ en hydrodynamische mathematische modellen

Research onderwerpen ‘Maritieme Operaties’
Het onderzoek is er vooral op gericht om het brede scala aan maritieme operaties in zowel de scheepvaart als
de offshore te moderniseren en te optimaliseren. Door het verruimen van de werkbaarheid in slecht weer en
het vergroten van de inzetbaarheid van platformen en systemen door onder andere optimaal en adequaat
onderhoud kan veel concurrentievoordeel behaald worden.
Om goed inzicht te verkrijgen in de aard van die operaties, om die te kunnen optimaliseren en om de grenzen
en mogelijkheden van de menselijke inzet in te schatten zal veel gebruik gemaakt moeten worden van
modellen en simulaties.
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Veiligheid zal een allesbepalende rol spelen. Het is dan ook zaak te kunnen beschikken over methodieken en
modellen die het mogelijk maken om de effecten van operationele veranderingen op de veiligheid te kunnen
beoordelen.
Onderzoek is nodig om te komen tot het moderniseren van maritieme operaties in zowel de scheepvaart als in
de offshore.
Veiligheid zal een allesbepalende rol spelen. Het is dan ook zaak te kunnen beschikken over methodieken en
modellen die het mogelijk maken om operationele aanpassingen zodanig uit te voeren dat de veiligheid op
niveau blijft of liever vergroot wordt, waarmee de toelaatbaarheid van de operaties in met name kwetsbare
gebieden in hoge mate gediend is
Multi body interactie
Bij veel operaties vindt interactie plaats tussen 2 of meer schepen of tussen schepen en andere lichamen. Er is
behoefte aan modellen die het gedrag van multi‐body systemen onder invloed van onder meer dynamic
positioning, omgevingscondities of in de vorm van passerende schepen kunnen simuleren.
Dit zou ook op ondiep water plaats kunnen vinden, er is behoefte aan een manoeuvreermodel voor dergelijke
condities.
Bemanningsreductie
Om verschillende redenen is het uit kostenoverwegingen gewenst het aantal bemanningsleden te reduceren
en delen van de functies, die tot nu toe aan boord verricht worden, over te brengen naar de wal. Misschien
kan in de toekomst wel tot het bemanningsloze schip worden overgegaan, waarbij alles vanaf de wal geregeld
wordt, zelfs in complexe situaties zoals het binnenvaren van havens.
Onderzocht zal moeten worden welke opties mogelijk zijn en hoe het managen op afstand op verantwoorde
wijze kan gebeuren.
Noodzakelijk is de optie om op basis van bv radarwaarnemingen aan boord voorspellingen te doen van de op
korte en middellange termijn te verwachten (extreme) condities (golven, wind, stroom, ijs etc) .
Vanzelfsprekend is er behoefte aan een robuust ICT en satellietsysteem voor gegevensoverdracht en
communicatie.
Omdat er weinig of geen mensen aan boord zijn is het wenselijk om over sensortechnieken te beschikken die
het mogelijk maken om vanaf de wal de conditie van het schip en zijn systemen te beoordelen (Remote Access
Monitoring and Control).
Koppeling met het ontwerp
Vanaf het prille begin van het ontwerp zal rekening gehouden moeten worden met de wens de operaties te
moderniseren en bv bemanning te reduceren. Het is dan ook wenselijk te beschikken over een methodiek om
aan boord verzamelde operationele data terug te koppelen naar het ontwerp. Vervolgens is een model nodig
waarin alle relevante parameters afgewogen kunnen worden.
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Human Factors
Er wordt vaak gesteld dat mensen de oorzaak zijn van veel ongevallen en dat ze daarom maar beter zoveel
mogelijk uit het proces geëlimineerd kunnen worden. Maar anderzijds kan ook worden gesteld dat door inzet
en oplettendheid van mensen veel ongevallen worden voorkomen.
Minder mensen aan boord kan dus ook het risico vergroten. Het is van wezenlijk belang om een goed inzicht te
hebben in de factoren, die een rol spelen bij waarneming, interpretatie en besluitvorming van mensen aan
boord (en aan de wal). Welke nadelige effecten een rol kunnen spelen zoals scheepsbewegingen,
werkbelasting en vermoeiing en hoe we de mens bij het realiseren van zijn functie zo effectief mogelijk kunnen
ondersteunen.
Trainingen en simulaties op brugsimulatoren zijn waardevol, vooral wanneer meerdere simulatoren aan elkaar
gekoppeld kunnen worden waardoor gevaarlijke situaties in complexe systemen nagebootst en onderzocht
kunnen worden.
Researchonderwerpen ‘Maritieme materialen en constructies’
Van oudsher wordt in de maritieme sector op het gebied van materialen en constructies gebruik gemaakt van
op inzicht en ervaring gebaseerde heuristiek. Van fouten wordt geleerd. De heuristiek is vastgelegd in klasse
regels, standaarden en codes, die niet altijd van niet maritieme organisaties afkomstig zijn zoals ASTM,
Welding Institute etc.
Gebleken is dat een dergelijke benadering verantwoord is, mits de gebruiker op de hoogte is van de
ervaringsbronnen waaruit de heuristiek ontstaan is en zich bewust is van de grenzen van geldigheid.
Echter grenzen worden verlegd en dus komen off design condities vaker voor. Offshore operaties en
scheepvaart in de Arctische gebieden worden gemeengoed, evenals exploratie naar zeldzame materialen, olie
en gas op zeer grote diepte. Schepen worden nog steeds groter en sneller, de bouw van mega
containerschepen brengt nieuwe problemen met zich mee. Kortom de condities worden extremer.
Er ontstaan risico’s wanneer de bestaande heuristiek buiten de ervaringsgebieden gebruikt gaan worden.
Ongevallen in kwetsbare gebieden, zoals de poolgebieden en de diepzee worden ontoelaatbaar geacht. Door
de overheden wordt steeds meer het voorzorgsprincipe tot uitgangspunt gekozen, waarbij bedrijven zelf
verantwoordelijk zijn voor de risico’s en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Recentelijk is gebleken dat dit
bedrijven (BP in de Golf van Mexico) heel veel geld kan gaan kosten.
Nieuwe heuristiek kan niet meer, zoals in het verleden, op grond van praktijkervaring worden opgebouwd.
Slechts resteert een op ‘basic principles’, modellen en simulatie gebaseerde benadering, waarin onderzocht
wordt wat de risico’s zijn en hoe we tot nieuwe voor die situatie goed bruikbare heuristiek kunnen komen. Dit
moet uiteindelijk leiden tot een bruikbare en gevalideerde heuristiek, waarmee het voorgeschreven
voorzorgsprincipe in het ontwerp waar kan worden gemaakt.
Allereerst is een goed inzicht nodig in de vigerende omgevingscondities in extreme omstandigheden (diep zee,
arctisch). Modellen zijn nodig, die het mogelijk maken om de gevolgen van die condities voor het systeem en
de constructie te analyseren en te voorspellen hoe levensduur en risico beïnvloed zullen worden.
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Het toepassen van materialen in extreme omstandigheden roept fundamentele vragen op. Er is behoefte aan
meer inzicht in multi‐axiale vermoeiing van vooral gelaste verbindingen, hetgeen in samenhang met een te
ontwikkelen monitoring technologie moet leiden tot een verantwoorde inspectie en reparatie regime, en
levensduurverlengende technologie.
Onderzoek is nodig naar het klassieke probleem van het brosse breuk gedrag van materialen en verbindingen
bij zeer lage arctische temperaturen (> ‐ 50 graden C) . Evenals onderzoek naar het effect van zeer lage
temperaturen en grote temperatuurgradiënten in ruimte en tijd op al dan niet gelaste verbindingen.
Researchonderwerpen ‘Maritieme systemen en processen’
De Nederlandse Maritieme sector, in het bijzonder de Maritieme Maakindustrie en de Maritieme
Dienstverleners, richt zich op onderscheidende wijze vooral op activiteiten met een hoge toegevoegde waarde,
wat in zijn algemeenheid inhoudt dat zij zich hierbij in niches positioneert en dat haar producten en diensten
complex van aard zijn en dat daar veel kennis bij nodig is.
Het gaat hierbij om complexe schepen en varende / drijvende werktuigen, zoals offshore installatie vaartuigen,
baggerwerktuigen, snelle ondersteuningsvaartuigen, marinevaartuigen, megajachten, enz. De complexiteit
komt met name naar voren doordat voor het realiseren van de veelal specialistische functionaliteit op zich al
complexe systemen en componenten nodig zijn. Deze dienen binnen de context ‘schip’ nauwkeurig op elkaar
en op het schip afgestemd zijn, d.w.z. een plaats (ruimte) moeten krijgen, gedragen (gewicht) moeten worden,
van energie moeten worden voorzien, gemonitord en bediend moeten worden en daarbij ook nog eens
betrouwbaar met elkaar moeten kunnen communiceren.
In feite betreft het systeemintegratie, waarbij het bij de bepaling van de systeembehoefte in eerste instantie
gaat om de beoogde functionaliteit: welke systemen zijn nodig om binnen de maritieme operationele context
(omgevingscondities), de gewenste taken veilig te kunnen vervullen. Het betreft hierbij onder meer:









Systemen voor het vervullen van operationele taken, zoals hijs‐ en hef‐, boor‐, pijpenleg of
baggerinstallaties, maar ook in het geval van marineschepen, om bijv. wapensystemen.
Energiesystemen, inclusief systemen voor peakshaving en energieterugwinning
Voortstuwingssystemen
Sensorsystemen
Positioneringsystemen, zowel aan het wateroppervlak als daaronder.
Monitoring‐ bewaking‐ automatisering‐ en besturingsystemen (geïntegreerd).
Hotelsystemen (er wonen mensen aan boord)
Overige scheepssystemen

Deze systemen zullen in hun samenhang onder uiteenlopende omstandigheden ook variabel belast worden,
d.w.z. dynamisch op hun taak berekend en onderling gekoppeld moeten zijn.
Dit vraagt om veel inzicht in zowel de operationele als de gekoppelde systeemprocessen. Hierbij is een grote
variabiliteit aan combinaties mogelijk. Om het systeemgedrag te analyseren zijn dynamische
simulatietechnieken onontbeerlijk. Zowel het systeemontwerp als de realisatie vragen veel kennis van de
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uiteenlopende hierbij betrokken disciplines, die om integraal met elkaar samen te werken ook begrip van
elkaars vakgebieden nodig hebben.
Hoe complexer de systemen en hoe dynamischer de omgevingscondities, hoe groter de kans dat een van de
componenten al of niet in onderlinge samenhang faalt. Om deze risico’s te managen zijn probabilistische
modellen voor het inschatten van risico’s en faalkansen nodig.
Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe kennis. Een van de meest grensverleggende nieuwe uitdagingen,
waarmee de Nederlandse Maritieme Industrie zich toekomstgericht wil onderscheiden, is de Diepzee
Mijnbouw van zeldzame aardmetalen.
Voor het ontginnen van zeldzame aardmetalen is kennis nodig van ondermeer grondbewerking op grote
diepte, van verticaal slurry transport van de diepzeebodem naar het zeeoppervlak, van materialen en
systeemgedrag onder grote druk; ook voor de energievoorziening op grote diepte lijken
paradigmaverschuivingen nodig.
Naast het exploreren en exploiteren van de diepzee, worden ook grenzen verlegd waar het gaat om het
uitvoeren van offshore operaties onder Arctische condities. Dat gebeurt in gebieden die uit marien ecologisch
oogpunt bovendien nog extra kwetsbaar zijn. Dit vraagt om specifieke kennis om grenzen te bepalen voor de in
te zetten systemen en de daarmee bedreven operationele processen.
Tenslotte: om een antwoord te geven aan de uitdaging van efficiënte milieuvriendelijke energievoorziening zou
veel meer gebruik moeten worden gemaakt van LPG als brandstof. Dit vraagt om kennis van cryogene techniek
voor toepassing op zee, transport en opslag.
Researchonderwerpen ‘Maritieme ontwerpsystemen en bouwtechniek’
Dit onderwerp kent de volgende hoofdlijnen:
1.
2.
3.
4.
5.

Ontwerpsystemen voor standaardschepen
Ontwerpsystemen voor complexe specials
Slimme materialen en verbindingstechnieken
Informatiebeheer in ontwerp en engineeringfase
Optimalisatie van bouwprocessen.

Ontwerpsystemen voor standaardschepen
A ship design in 7 days: Alleen mogelijk voor de bouw van min of meer standaardschepen. Deze methodiek
vraagt verregaande automatisering, standaardisatie en bouw in modulen. Past in de technologieontwikkeling
en leent zich voor een JIP.
Er is behoefte een instrument waarmee sneller concept ontwerpen of procesinrichtingen op basis van een
snelle raming van de (bouw)kosten kunnen worden beoordeeld. (bv vergelijkbaar met ‘bouwkosten.nl’ van de
Nederlandse branche‐organisatie voor de Bouw).
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Ontwerpsystemen voor complexe specials
Set Based Design: De USNavy heeft, gebaseerd op ervaringen in de auto‐ en vliegtuig industrie,‐ een nieuwe
ontwerpsystematiek voor complexe specials ontwikkeld. Het is de bedoeling om in de vroege ontwerpfase,
wanneer de ontwerpruimte nog zo groot mogelijk is, meer ruimte te creëren voor onderzoek naar
alternatieven. Niet alleen is het de bedoeling dat in de vroege fase de interactie en afstemming tussen
specialisten maximaal is, waardoor de systeemintegratie gewaarborgd wordt, maar ook moet de
betrokkenheid van de opdrachtgever bij het proces verbeterd worden. Door deze systematiek te koppelen aan
een kennismanagement systeem, waarbij zowel reeds aanwezige kennis over mogelijke deeloplossingen
alsmede de tijdens het ontwerpproces gecreëerde kennis geïntegreerd wordt, kan het proces verder worden
verbeterd en worden versneld zonder dat de ruimte voor creativiteit verloren gaat. Voor toepassing in de
Nederlandse situatie is verder onderzoek en ontwikkeling nodig.
Design for operations: essentieel is dat de potentiële operationele prestaties en eventuele variaties tijdens het
ontwerp continu gemeten worden met behulp van op praktijkanalyse gebaseerde operationele modellen.
Daartoe dienen voor diverse scheepstypen generieke MOP’s ( Measure of Performance) en MOE’s (Measure of
Effectiveness) gedefinieerd te worden. Verdere uitwerking is noodzakelijk.
Design for maintenance: Onderhoud is een belangrijke kostenpost in de operationele fase, die door het
ontwerp sterk beïnvloed kan worden. Simulatie en analyse van onderhoudsprocessen en levensduurgegevens
in de gebruikersfase ondersteunen het optimalisatie proces. Dergelijke systemen zijn nog niet in voldoende
mate beschikbaar.
Goal based design: Overheden gaan steeds meer uit van het voorzorgsprincipe, waarbij de gebruiker zelf
verantwoordelijk is voor veiligheid en de gevolgen van een ongeval. Veiligheidsregelgeving zou dan ook zoveel
mogelijk gebaseerd moeten zijn op het principe van doel regelgeving, wat leidt tot groter veiligheidsbewustzijn
bij de ontwerper. Voorts wordt ruimte gecreëerd om voor specifieke toepassingen tot betere en veiliger
oplossingen te komen. Het gewenste veiligheidsniveau wordt nu bepaald op basis van statistische informatie
over incidenten uit het verleden. Onzeker is of dit veiligheidsniveau ook voor nieuwe, nog niet eerder
toegepaste oplossingen zal gelden. Deze principes behoeven verdere uitwerking door nader onderzoek naar
de mogelijkheden van goal based design in de maritieme sector met het oogmerk te komen tot verantwoord
risk management binnen het kader van het voorzorgsprincipe .
Slimme materialen en verbindingstechnieken
Innovatieve ontwerp oplossingen op het gebied van materialen en verbindingstechnieken kunnen leiden tot
een grotere flexibiliteit en reductie van investeringskosten, herstelkosten in het productieproces en lagere
onderhoudskosten. Nieuwe materialen kunnen een bijdrage leveren aan meer duurzaamheid, maar leveren
ook risico’s op voor kosten, productie en veiligheid. Leent zich goed voor technologieontwikkeling of een JIP
benadering
Informatiebeheer in ontwerp en engineeringfase
Er is behoefte aan een goed gedefinieerde, gestandaardiseerde informatie architectuur voor zowel de techniek
als voor planning en performance. In een multidisciplinaire ontwerpomgeving leidt dit tot een betere
beheersing van de informatiestromen en biedt de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van eerdere
ervaringen.
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Optimalisatie van bouwprocessen
Er is behoefte aan meer inzicht in het functioneren van (tijdelijke) projectorganisaties in de maritieme sector.
Accountability met de daarbij behorende voortgangsregistratie systemen gaan een steeds grotere rol spelen in
het productie proces. Een goede informatie architectuur met de juiste generieke procestermen en definities en
performance indicatoren is van belang. Er is behoefte aan methodieken om het voorraadbeheer te
optimaliseren teneinde de productiekosten te reduceren.Zo ook aan procedures en systemen, die de
terugkoppeling van voortgang in planning versnellen. Een ‘referentiemodel’ voor de
scheepsbouwwaardeketen, waarin zowel de processen bij de klant, de werf, de onderaannemer en de
toeleveranciers beschreven worden, is gewenst. Evenals een voor de bedrijfstak generieke en ‘facade’
functionaliteit om deze data veilig en gestructureerd uit te kunnen wisselen. Standaardisatie en modularisatie
van constructie en out fitting kunnen het ontwerp‐ en bouw proces aanzienlijk versnellen. Slimme autonome
robots zullen het productieproces versnellen.
Research onderwerpen ‘Impact op het mariene milieu’
Verantwoord opereren in gebieden met kwetsbare ecosystemen
De maritieme sector (offshore en scheepvaart) zal naar verwachting actiever worden in gebieden waar sprake
is van kwetsbare ecosystemen zoals in de Arctische omgeving en de diepe oceanen. De samenleving zal niet
toestaan dat er in dergelijke kwetsbare gebieden fouten gemaakt worden. Alles moet ineens goed zijn en mag
ook later niet meer fout gaan. Aan risicomanagement in het ontwerp en tijdens de operaties zullen dan ook
zeer hoge eisen gesteld worden. Die zullen uitgaan boven dat wat nu al gebruikelijk is in de sector.
Er is behoefte aan een grondig inzicht in de structuur, functie en dynamiek van de betreffende ecosystemen,
er is behoefte aan kennis van de effecten van verschillende factoren zoals verstoring door fysieke
aanwezigheid en het uitvoeren van activiteiten, uitstraling van licht en geluid, uitstoot van toxische stoffen op
de fysieke eigenschappen van het ecosysteem (bv turbiditeit).
Inzicht is nodig in gevoeligheid en het natuurlijke herstelvermogen van het ecosysteem. Oplossingen nodig om
het natuurlijk herstelvermogen te ondersteunen. Nodig zijn modellen om de werkelijkheid te simuleren en te
leren waar de onzekerheden en de risico’s zitten, hoe die te voorkomen en wat de effectiviteit van eventuele
tegenmaatregelen is.
Er zijn hulpmiddelen nodig om veldervaring op te doen teneinde een beter begrip van het ecosysteem te
ontwikkelen, om modellen te kunnen valideren en om het effect van activiteiten te monitoren.
Energiewinning op zee
Er is behoefte aan modellen die inzicht kunnen geven in de cumulatieve milieueffecten van grootschalige en
samenhangende projecten voor energiewinning op zee(wind, golven, getijden, thermisch etc).
Er is behoefte aan gestructureerde ruimtelijke ordening op zee, waardoor de verschillende maritieme en
andere activiteiten op zee in een harmonieuze relatie met elkaar staan, de natuur zo min mogelijk geschaad
wordt en de risico’s beheersbaar zijn.
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Scheepsemissies
Is een methodiek voor een levenscyclusanalyse (LCA) voor alle relevante milieueffecten van bouw tot en met
sloop mogelijk en zinvol?
Er is behoefte aan een methodiek om een integrale beoordeling van de effecten van scheepsemissies te
kunnen meten en beoordelen. Trade off studies tussen alternatieve oplossingen zoals milieuvriendelijke
brandstoffen moeten mogelijk zijn.
Er is behoefte aan risico profielen voor de introductie van exoten d.m.v. ballastwater en biofouling. Inzet van
bio‐ en nanotechnologie is gewenst.
De maatschappij wordt zich meer en meer bewust van mogelijk nadelige effecten van geluid op het mariene
milieu. Inzicht is nodig in de effecten van onderwatergeluid op de verschillende levensvormen afhankelijk van
frequentie, niveau, en aard van het geluid (smal‐ of breedbandig).Om effectieve geluid reducerende
maatregelen te kunnen treffen is inzicht nodig in de geluidbronnen bovendien is normering nodig om een
level playing field te waarborgen.
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Bijlage G: Intellectual Property Rights en confidentialiteit
Afspraken over Intellectual Property Rights (IPR) en confidentialiteit zijn de verantwoordelijkheid van de
betrokken partijen in samenwerkingsprojecten. Als basis hiervoor worden gebruikt de veel toegepaste
contracten binnen het Maritiem Innovatie Programma (MIP) en de MARIN Joint Industry Projecten (JIP’s). De
betreffende paragrafen staan hieronder. Als derde is er een voorbeeld van een Samenwerkingsproject tussen
industriële partijen toegevoegd.
Maritiem Innovatie Programma (MIP) projecten
Geheimhouding
1. Elk der Partners verplicht zich volledige geheimhouding ten opzichte van Derden te betrachten met
betrekking tot Kennis, welke bij de uitvoering van deze overeenkomst door een Partner aan
eerstgenoemde Partner (ontvangende Partner) tegen vooraf overeengekomen voorwaarden bekend
gemaakt wordt, met uitzondering van die Kennis ten aanzien waarvan de ontvangende Partij schriftelijk
kan aantonen dat die:
∙ Reeds openbaar was op het moment van ontvangst daarvan, of die gedurende de looptijd van
deze overeenkomst buiten ongeoorloofd toedoen of door nalaten van de ontvangende Partij
openbaar geworden is;
∙ Op grond van wettelijke verplichtingen openbaar gemaakt dient te worden, hieronder tevens
begrepen de bepalingen van de betreffende subsidieregeling;
∙ Van Derden, die daarover op rechtmatige wijze mochten beschikken, verkregen is of wordt
zonder verplichting tot geheimhouding;
∙ Reeds in het bezit van de ontvangende Partij was, zonder verplichting van geheimhouding voor
de looptijd van de overeenkomst.
2.
3.
4.
5.
6.
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De betreffende Partners dragen er zorg voor dat Gelieerde Ondernemingen de overeengekomen
geheimhoudingsbepalingen en andere relevante bepalingen in deze overeenkomst respecteren.
Partners brengen de bij het Project betrokken werknemers op de hoogte van de in deze overeenkomst
genoemde geheimhoudingsbepalingen en dragen er zorg voor dat zij zich eraan zullen houden.
Deze geheimhoudingsbepalingen gelden niet voor hetgeen volgens de procedure in artikel 9 openbaar is
gemaakt.
Tevens zijn de geheimhoudingsbepalingen niet van toepassing op Resultaten die zijn gepubliceerd in het
kader van een octrooiaanvraag die in overeenstemming met artikel 9 is ingediend.
De niet‐academische Partners onderkennen het belang dat de academische Partners hebben bij
openbaarmaking van de resultaten ten behoeve van onderwijs en wetenschap. De academische Partners
onderkennen dat andere Partners een belang kunnen hebben bij beperking van openbaarmaking van de
resultaten in verband met Commercialisering van de resultaten.

7.

Partners verklaren bij openbaarmaking de commerciële belangen van de overige Partners niet te zullen
schaden, onder meer door overleg te zullen plegen over de resultaten welke buiten de openbaarmaking
zullen worden gehouden, zonder dat daarbij aan het wetenschappelijk niveau van de openbaarmaking
tekort wordt gedaan, dan wel door overleg te plegen over de wijze waarop bepaalde resultaten zullen
worden weergegeven bij de openbaarmaking.
of:
Informatie of experimentele gegevens verkregen in Het Project mogen slechts worden gepubliceerd in
wetenschappelijke tijdschriften of conferenties, e.d, indien alle Partijen daarmee accoord gaan. Een
verzoek tot toestemming voor dergelijke publicatie door een Partner moet schriftelijk (ook electronisch
schriftelijk) worden gedaan aan de andere Partners. Deze verplichten zich om een dergelijk verzoek
binnen 30 dagen na ontvangst te beantwoorden, en toestemming tot publicatie zal niet onredelijk worden
weerhouden.
Publicatie van onderzoeksresultaten zal slechts plaatsvinden nadat alle Partners in de gelegenheid zijn
gesteld om binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden na voorlegging van een
conceptpublicatie te beslissen of zij de desbetreffende Kennis al dan niet wensen geheim te houden of
daarop intellectuele eigendomsrechten te vestigen.

Intellectuele eigendomsrechten
1. Elke Partner zal die Achtergrondkennis van haar ter beschikking stellen aan de andere Partners die
noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Elk ander gebruik door de ander Partners is
verboden, tenzij daartoe door de desbetreffende Partner uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is
verleend. Achtergrondkennis is en blijft eigendom van de Partner die deze in het kader van deze
overeenkomst ter beschikking heeft gesteld.
2. Voorgrondkennis is en blijft eigendom van de Partner die deze heeft geproduceerd. Partners verlenen
elkaar hierbij een royaltyvrije, exclusieve niet‐overdraagbare licentie tot gebruik van de in het vorige zin
bedoelde Voorgrondkennis. Elke Partner zal de in het kader van deze overeenkomst tot stand gebrachte
Voorgrondkennis van de andere Partners uitsluitend binnen het in de bijlage omschreven kader van het
Project aanwenden.
3. Elk ander gebruik is verboden, tenzij daartoe door de Partner die de Voorgrondkennis heeft gegenereerd,
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend.
óf:
Elke Partner mag de resultaten van Het Project gebruiken voor de uitvoering van diensten, waaronder
advies en berekeningen voor Derden (een bedrijf, authoriteit of persoon). De Partner die optreed als
dienstverlener in dezen zal voor elke dienstverleningsopdracht de door de deelnemers overeengekomen
marktconforme royalty of licentiebedrag overmaken.
4. De tijdens de uitvoering van het Project verkregen Voorgrondkennis die, als gevolg van gemeenschappelijk
onderzoek, niet aan één Partner toe te wijzen valt, behoort aan de genererende Partners gezamenlijk toe.
Met betrekking tot de exploitatie en het Commercialiseren van deze gemeenschappelijke
Voorgrondkennis zullen deze Partners in voorkomende gevallen nadere afspraken maken.
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5.

6.

7.

De gedurende de uitvoering van deze overeenkomst ontstane auteursrechten vallen elk voor hun deel toe
aan de Partners. De Partners verlenen elkaar hierbij een royaltyvrije, niet‐exclusieve, niet‐overdraagbare
licentie op voornoemde auteursrechten voor de looptijd van deze overeenkomst, voor het nakomen van
de verplichtingen in het kader van Het Project.
Elke Partner heeft het recht om op de door haar gedurende de uitvoering van deze overeenkomst
gegenereerde onderzoeksresultaten (Voorgrondkennis) octrooiaanvragen in te dienen. Voor de
beoordeling van de octrooieerbaarheid van de resultaten kunnen Partners elkaar raadplegen zodra zich de
mogelijkheid van het verkrijgen van een octrooi voordoet en zullen overigens alle daartoe nodige
medewerking verlenen en nalaten handelingen te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor het verkrijgen
van octrooien. De kosten voor het verkrijgen van een octrooi komen voor rekening van de aanvragende
Partner, tenzij anders overeengekomen.
Voordat een dergelijke octrooiaanvraag zal worden ingediend zullen Partners in voorkomend geval en in
goed onderling overleg de nadere voorwaarden hiervoor (inclusief eventuele gebruiksrechten van de
Partners en Gelieerde Ondernemingen) schriftelijk overeenkomen.

Joint Industry Projecten (JIP’s)
Confidentiality
1.1 Contractor undertakes that it shall, during execution of the Project and for a period of two (2) years
after Project Deliverables have been received (the “Confidentiality Period”):
(i)
not disclose or pass any Participant Information to any third party including without limitation
any Participant;
(ii)
not use any Participant Information for any purpose other than the Project;
(iii) and keep all Participant Information secure, making it available only to those employees of
Contractor who require access to it for the Project and who have agreed to be bound by
confidentiality obligations no less onerous than those set out herein.
1.2 Each Participant undertakes that it shall, during execution of the Project and for a period of two (2)
years after Project Deliverables have been received (the “Confidentiality Period”):
(i)
not disclose or pass any Project Deliverables Information to any third party other than any other
Participant or Contractor or otherwise as set out in this agreement;
(ii)
not use any Project Deliverables Information for any purpose other than as set out in this
agreement.
Each Participant and its Affiliates may disclose the Project Deliverables Information to:
(i)
its Affiliates;
(ii) those employees of that Participant or its Affiliates who have a reasonable need to know such
information;
(iii) operators and members of joint ventures in which that Participant or its Affiliates have an
ownership or equity interest, or a production sharing agreement;
(iv) any third party engaged by Participant for the sole “have made or used” benefit of Participant
pursuant to the licence granted in Article 2.
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1.3

1.4

1.5
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Each Participant is aware of the fact that the Project Deliverables Information contains confidential
information and business secrets of Contractor. Participant is obliged to keep the Project Deliverables
Information and all other associated data and information confidential. Therefore each Participant
guarantees that all Affiliates, employees, operators, members of joint ventures or third parties will hold
the Project Deliverables Information in confidence to the same extent as required in this Article. Each
Participant will take all necessary precautionary measures in this respect both (i) within its own
organization as well as (ii) in providing any Project Deliverables Information to the abovementioned
parties.
Moreover, each Participant guarantees that the Project Deliverables Information will only be used for the
purposes set out in the licence granted to that Participant and its Affiliates under Article 2 below. With
regard to the Project Deliverables Information provided to third parties, each Participant guarantees that
the Project Deliverables Information will solely be used for the benefit of Participant.
Each Participant will be liable for any damage or loss resulting from the disclosure or use of Project
Deliverables Information in breach with this agreement either by itself or by any of the other parties it
disclosed the Project Deliverables Information to.
Project Deliverables Information provided to Participant hereunder shall be treated by Contractor and
Participant and all Affiliates of Participant to whom the Project Deliverables Information is provided under
Article 1.2 with the same reasonable precautions with which Contractor or Participant or Affiliates of
Participant treats its own confidential information of alike kind to prevent access thereto by others than
Contractor, Participant or other Project Participants or Affiliates of Participant to whom the Project
Deliverables Information are provided under Article 1.2.
The provisions of Articles 1.1, 1.2 and 1.3 shall not apply to Confidential Information which the Receiving
Party can show by reasonable proof to the Disclosing Party:
(a)
is now or hereafter becomes publicly available through no fault of the Receiving Party;
(b) was in the possession of the Receiving Party prior to the receipt of the Confidential information
under this Agreement and was not acquired by such Receiving Party from a third party under an
obligation of confidence to the Disclosing Party; or
(c)
has been developed by the Receiving Party as a result of activities carried out independently of the
Project and without access to or knowledge of Confidential Information made available hereunder;
or
(d) was obtained without restriction on disclosure from a third party who is lawfully in possession of
such information and free to disclose it and not subject to a contractual or a fiduciary relationship
with the Receiving Party with respect to such Confidential information;
(e) is required by applicable law or regulation to disclose such information;
provided, however, that the occurrence of the above (a) through (d) shall not be construed as
granting any rights, express or implied, under any patents or copyrights
Contractor may disclose the Project Deliverables Information to any court of law or governmental
authorities or agencies for permitting procedures or if required to do so by law. In the event that a Party is
obliged to make a disclosure of any of the Project Deliverables Information to a court of law or
governmental authority or agency, such Party shall, to the extent permissible by law, inform the other

1.6

1.7

Party of the government authority or agency’s request and the details of the information required to be
disclosed prior to the actual disclosure.
Participant and Contractor are allowed to make use of the Project Deliverables, Project Deliverables
Information and Software as part of their normal business. The Project Deliverables and Project
Deliverables Information may not be sold, or used in computer codes that are sold, to other parties
within the Confidentiality Period save as otherwise agreed by the Parties.
At Participant’s request, Contractor shall return to Participant or at Participant’s option destroy, all
records of all or part of the Participant Information then in Contractor’s possession or control.

IP rights and licences
2.1 Any IP Rights arising from the Project Deliverables and Project Deliverables Information (“the Rights”) shall
be vested in the Contractor, and the Participant and its Affiliates shall receive free of charge an
irrevocable, perpetual, world‐wide, non‐exclusive, unlimited, non‐transferable licence under the Rights to
use and have used the Project Deliverables and the Project Deliverables Information for any purpose and
to make, use (and have made for such use), have used on its behalf and sell any product, apparatus or
other embodiment and to use any process or methods or carry out any other act covered by the Rights.
The Contractor shall, by way of further assurance of its obligations in this Article, execute any document or
do any such act required by the Participant or its Affiliates to confirm the licence of the Rights granted to
the Participant and its Affiliates pursuant to this Article.
2.2 Decisions with respect to obtaining patent rights on inventions made in the course of the Project shall
be at the discretion of the Contractor, however, in the event that the Contractor declines to apply for
patents rights with respect to such an invention, Participant shall have the option (but no obligation) to
apply in any country at its sole cost for such patent rights. Participants shall arrange between them the
manner into which they will do so.
2.3 The cost of filing and prosecution of patent applications initiated by Contractor on such inventions shall
be at sole expense of the Contractor and shall not be part of the Project's cost. In the event that the
Contractor’s patent is sold or licensed to a third party the royalty or any other payments received for
each such patent shall be shared equally between the Participants together with the Contractor.
However any such Contractor‐owned patent shall only be licensed or sold to a third party with the prior
written agreement of the Parties which shall not be unreasonably withheld.
2.4 Subject to Article 2.5 Participant hereby grants Contractor a royalty free, non‐exclusive, non‐
transferable right to use the Participant Information together with a royalty free, non‐exclusive, non‐
transferable licence under the Participant IP Rights solely for the purpose of carrying out the Project.
Said right and licence shall only be valid for the duration of the Project.
2.5 Contractor shall not incorporate the Participant IP Rights in the Project Deliverables or license the
Participant IP Rights to any Project Participants unless otherwise agreed in writing between the Parties,
and Contractor shall not commercially exploit or in any way license the Participant IP Rights to any third
party (other than Project Participants if agreed in writing between the Parties). Contractor hereby
acknowledges that the Participant IP Rights are vested in the Participant or its Affiliates as the case may
be.
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Samenwerkingsproject tussen industriële parijen
THE UNDERSIGNED:
***
and
partners
The abovementioned parties to this cooperation agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) are
individually also referred to as a “Party” and jointly as “Parties”.
WHEREAS:
‐
The Parties wish to execute a research and development project called ***;
‐
The Parties will cooperate in executing the research and development project related to a new
technologies such as ....
THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:
Article 1. Definitions
Background Knowledge:
“Background Knowledge” shall mean information and Intellectual Property Rights owned, controlled or
licensed by a Party when entering into the Agreement and/or to be devised or developed by a Party during the
validity of this Agreement but not under this Agreement.
Confidential Information:
“Confidential Information” shall mean any information or data or both, or the substance of this Agreement,
whether communicated by or on behalf of either Party to the other Party, disclosed before, on or after the
date of signature of this Agreement, including but not limited to, any kind of business, commercial or technical
information and data in connection with the purpose of this Agreement except for information which is
emonstrably non‐confidential in nature. The information shall be Confidential Information irrespective of the
medium in which that information or data is embedded and if the Confidential Information is disclosed orally,
visually or otherwise; Confidential Information shall also include any copies or abstracts made of it as well as
any products, apparatus, modules, samples, prototypes or parts that may contain or reveal the Confidential
Information. Finally, Confidential Information shall also cover Category A Foreground Knowledge.
Contract Documents:
”Contract Documents” are the schedules as agreed in writing by the Parties which form an integral part of this
Agreement:
‐
the Project Plan (the research and development plan)
Foreground Knowledge
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”Foreground Knowledge” shall mean any work results (including without limitation any improvement,
enhancement or derivative works) devised, invented, discovered, generated or created by a Party individually
or the Parties jointly under this Agreement and shall include but not be limited to drawings, plans,
specifications, technical data, inventions, discoveries, designs, computer programs and copyrighted works as
well as thereto related Intellectual Property Rights.
Intellectual Property Rights:
”Intellectual Property Rights” shall include but not be limited to rights on inventions, patents, utility models,
technical examples, trademarks, trade names, domain names, specifications, production tools, designs and
models as well as any applications thereof and copyrights and related rights, Confidential Information, know‐
how and trade secrets, and any other corresponding rights and related subject matter eligible for protection
under applicable jurisdictions as well as any right to apply for any of the foregoing; Intellectual Property Rights
shall also include any improvements, enhancements and derivative works based on any pre‐existing
Intellectual Property Rights.
Project Plan:
The “Project Plan” contains the description of the activities during and with respect to the research and the
development, as agreed upon among the Parties and included in the subsidy application as Schedule 2.
Project:
The “Project” comprises the research into and the development of ...., to be executed by the Parties on the
basis of the Project Plan. The scope of ... is to facilitate improvement of ship operations by use of a new
technology based on ideas developed under ownership of partner wants Wärtsilä to bring expertise and
knowledge to develop this for new technology suitable for use on ships. Wärtsilä intend to bring knowledge
and expertise and explore the feasibility of the project.
After the project parties agree on the continuation of the project on the following basis:
During this projectboth parties will work on an exclusive basis. Cooperative partners will when needed need
the consent of both partners to be part of the project. Steering committee will be in place for decision making
based on 50/50 decisions making power.
Authorized Party:
”Authorized Party” is the Party that has been authorized by the other Parties to act as administrative
coordinator of the Project.
Article 2. Essence of the Agreement
2.1
The Parties cooperate in executing the Project and will bring about the technical interaction as
described in the Project Plan.
2.2
The Parties undertake to cooperate. The Project will be executed in accordance with the Project Plan.
If the provisions of this Agreement derogate from or conflict with the provisions in the applicable Project Plan,
the text of this Agreement will prevail over the provisions of the Project Plan.
Article 6. Knowledge Contribution and Entitlement to Foreground Knowledge
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6.1
The Parties acknowledge that within the scope of the Project the Parties will exchange Background
Knowledge, which is described in the Project Plan. Each Party declares to be fully authorized to contribute its
Background Knowledge, resources and systems for the Project. The Parties grant each other a non‐exclusive,
non‐assignable and non‐transferable limited license to use the contributed Background Knowledge during the
validity of this Agreement and always for the sole purpose of performing its obligations in the Project under
this Agreement. A Party shall not sub‐license the other Party’s Background Knowledge or Intellectual Property
Rights pertaining to them to any third party in whole or in part without a prior written consent. The
Background Knowledge contributed by each Party within the scope of the Project shall at all times remain the
sole property of the respective Party.
For reference a list of documents and data made available by partner will be documented and part of this
agreement.
6.2
The ownership and all Intellectual Property Rights to the Foreground Knowledge shall always belong to
the Party who has created, invented or generated it. For the sake of clarity, no license is granted under this
Agreement for the use of other Party’s Foreground Knowledge, unless otherwise specifically agreed between
the relevant Parties.
6.3
Any Foreground Knowledge that is created as a result of this Project and which clearly result from
material contributions by employees/contractors of at least two Parties shall be owned by Parties jointly, and
each Party shall have equal rights and responsibilities with respect to the protection, commercialization and
exploitation thereof, unless otherwise agreed by the Parties.
6.4
Knowledge is shared unless one parties submits this as own property to the steering committee f.i. in
case of: based on internal knowledge or concept well out of range of existing concepts

Article 7. Publication of project results
7.1
Any publication of the project results containing Foreground Knowledge can only be done with the
prior written approval of the owner of such Foreground Knowledge and the publication must not infringe any
confidentiality obligations stated in Section 8 below.
Article 8. Confidentiality
8.1
If any Confidential Information is disclosed by or on behalf of either Party (“Disclosing Party”) to the
other Party (“Receiving Party”) the Receiving Party agrees:
a)
not to disclose Confidential Information to anyone except to the Receiving Party’s or its Affiliates’
employees and to such advisors, auditors, suppliers and subcontractors who reasonably need to know the
Confidential Information and are bound to the same level of confidentiality as stipulated in this Agreement;
b)
not to use Confidential Information except for the purposes of this Agreement; and
c)
keep Confidential Information in confidence with the same degree of care as is used for the Receiving
Party’s own confidential information and at least with reasonable care.
8.2
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The secrecy obligations under Article 8.1 shall not apply if the Confidential Information is:

a)
at the time of disclosure already in the public domain or subsequently becomes lawfully generally
available to the public otherwise than through a breach of this Agreement;
b)
lawfully obtained by the Receiving Party from a third party without confidentiality restriction, provided
that such third party is not, to the Receiving Party’s best knowledge, in breach of any obligation of
confidentiality relating to that information; or
c)
necessary to be disclosed in order to comply with a statutory, judicial or other obligation of mandatory
nature, provided that the Receiving Party shall promptly notify the Disclosing Party of such disclosure and
ensure that the recipient of Confidential Information is made aware of and asked to respect its confidentiality;
or
d)
developed by the Receiving Party or its Affiliates independently without resort to the Disclosing Party’s
Confidential Information.
8.3
At any time and within ninety (90) days of termination or expiration of this Agreement the Disclosing
Party may request the disposal of the Confidential Information. Disposal means execution of reasonable
measures to return or destroy all copies including electronic data. Destruction shall be confirmed in writing and
effected within thirty (30) days of the request being made.
8.4
All Parties will ensure that all provisions of confidentiality will be complied with within their
organizations in accordance with this Agreement and that the circle of people entitled to information will
remain limited to the contributors working on this Project.
8.5
The obligations of confidentiality unser this Section 8 shall survive any termination or expiry of this
Agreement.
Article 11. Liability
11.1
The Parties will not be liable to each other under this Agreement, under any circumstances, and
irrespective of the cause of action, for indirect or consequential losses, such as – but not limited to –
commercial or economic losses, loss of production, loss of use, loss of revenue, loss of profit, delay and
business interruption and other similar causes or losses, whether direct or indirect.
11.2
Each Party will indemnify each of the other Parties against claims from third parties on account of
infringement of intellectual property and/or damage resulting from acts or omissions under this Agreement by
itself, its employees or any other persons working for it.
13.1
The Agreement and the rights and obligations as laid down in this Agreement may not be transferred
without the written consents of the other Party/Parties, which consents will not be withheld on unreasonable
grounds.
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Bijlage H: EU Projecten lijst (2011 en update 2013)
Lijst van Maritieme EU projecten 2011:
EU projecten Maritiem
Instituut

Acronym

Omschrijving

Status

Samenwerking op het gebied van instrumentatie
ontwikkeling en meetprocedures
MARIN

MARIN
MARIN / TNO / TU
MARIN
MARIN
MARIN

MARIN
MARIN / TNO
MARIN
MARIN / TNO / TU
MARIN
MARIN

MARIN / TNO
MARIN
MARIN
MARIN / TNO
MARIN

TNO / MARIN
MARIN
MARIN / TNO
TNO
TNO
TNO

TNO
TNO

TNO
TNO
IMARES
IMARES

IMARES
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HTA

Hydro Testing Alliance

Onderzoek naar diverse vormen van luchtsmering, zoals
luchtbellen en luchtfilms. Latere samengevoegd met
SMOOTH
Luchtsmering
PESL II om luchtkamers te bestuderen.
POSE2IDON Motoren/voortstuwingssystemen Helemaal electrische of hybride aandrijving
Lekstabiliteit van passengiersschepen met grote open
FLOODSTAND Cruiseschepen / Ferries / RoRo
ruimtes
Bewegingsgedrag en sterkte van grote
TULCS
Ultra large container ships
containerschepen
River Information System, uitbreiding van AIS voor
RISING
Binnenvaart
binnenvaart koppelen aan VTS‐achtige systemen
Ontwerpen van alternatieve voortstuwers met hoge
efficientie, ontwikkeling van CFD gereedschappen
STREAMLINE Voortstuwers / CFD
hiervoor
Optimalisatie van scheepsbouw processen, vergroening
BESST
Scheepsbouw
van scheepsbouw en schip
Ontwerp en analyse van Energy Saving Devices met
GRIP
Retrofitting Energy Saving Devices behulp van CFD (uit STREAMLINE)
Ontwerp van retrofitting opties voor binennvaart
Move It!
Binnenvaart
schepen, breder dan alleen ESDs
DeepWind
Floating offshore wind
Floating offshore wind
Het opzetten van een netwerk voor samenwerking van
EuroVIP
Samenwerking
bedrijven via het delen van tools over internet
Retrofitting van brandstofbesparende oplossingen voor
de gehele voortstuwingsketen (dus vooral intern in het
RETROFIT
Retrofitting
schip) voor het operationele profiel
Coordinatie van onderzoek op het gebied van
ICE‐OP
Safety of ships in arctic conditions scheepvaart in ijs
COINSEA
Binnenvaart
Binnenvaart en shortsea in ijs
SONIC
Onderwatergeluid
Ontwerp van nieuw binnenvaartconcept (barges in een
GRINFLEET
Binnenvaart
treintje)
Objectifying the performance of bridge operators in
operation, training and design to increase the safety of
MetricS
Safety of Shipping
shipping
tRIJNco
Binnenvaart
?
Ontwerp van brugsystemen op basis van menselijke
HOSDES
Human factors
prestaties
Smart Autonomy for green efficient shipping /
SAGE SHIP
Sustainable & cost effective shippi autonomous shipping
efficiency and energy optimization of Ultra Low Speed
ULYSSES
Sustainable & cost effective shippi ships
ERA net program with offshore wind as pilot research
ÆRTO’S
Offshore wind
program
develop and assess new business models for through‐
life asset management based on the close interaction of
Throughlife Sustainable & cost effective shippi all stakeholders in the whole ship life cycle
develop innovative fire retardent halogen‐free
FIRESTOP
Safe materials for shipstructures materials for maritime & offshore structures
Wind blade in Cost‐Efficient Advanced Composites for
Light‐Weight Design. Cost‐effective materials for larger
WALiD
Offshore wind
blades for off‐shore wind energy applications
Inomanship Binnenvaart
TNO, PM
Innovative Multi purpose offshore platforms: planning,
MERMAID
Offshore energiewinning en aquacudesign and operation
Promoting green and sustainable research vessel and
EUROFLEETS Scheepsbouw en onderzoeksschepeunderwater vehicle operation and design
VECTORS aims to improve our understanding of how
environmental and man made factors are impacting
marine ecosystems now and how they will do so in the
future.
VECTORS
Impact op de omgeving

toegekend

toegekend
toegekend
toegekend
toegekend
toegekend

toegekend
toegekend
toegekend
toegekend
toegekend
toegekend

toegekend
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
toegekend
toegekend

toegekend
aanvraag

aanvraag
toegekend
toegekend
toegekend

toegekend

Lijst van Maritieme EU projecten Update 2013:

Instituut

Acronym

Omschrijving

status

CMTI

SmartYards

Smart Technologies for improvement of
small and medium size shipyards

toegekend

TNO

SHOPERA

Energy efficient ship operation

toegekend

MARIN/TNO

Joules

Joint Operation for ultra low emission of
shipping

toegekend

TNO

Seahorse

Safety Enhancements in transport by
achieving human oriented resilient shipping
environment

toegekend

TU Delft

TRA Visions

Toekomstige maritieme concepten

toegekend

MARIN

MESA

Strategy development in maritime Europe

toegekend
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Bijlage I‐1: TKI toeslagregeling
Hieronder is geprobeerd om zo helder mogelijk een aantal globale spelregels van de regeling op een rij te
zetten (de formele regeling is te vinden in de Staatscourant van 4 september en op www.agentschapnl.nl/tki).
Aanvraag TKI toeslag (‘Grondslag’):
1. De TKI toeslag is een toeslag van 25% op de cash‐bijdrage van bedrijven aan onderzoeksorganisaties in
samenwerkingsprojecten (JIP’s) binnen de TKI. Over eerste 20.000€ is het per bedrijf zelfs 40%. Let op:
deze 40% over de eerste 20.000€ is slechts 1 keer per bedrijf per jaar (dus niet voor elk nieuw
samenwerkingsproject als bedrijven aan meerdere projecten meedoen). De TKI toeslag mag niet
worden gebruikt om de geplande eigen cash bijdrage te verminderen.
2. Het gaat om samenwerkingsprojecten, niet om contractonderzoek (zie boven).
3. De TKI toeslag wordt dus ontvangen over de cash bijdragen van bedrijven aan onderzoek met
onderzoeksorganisaties, niet om bijdragen ‘in kind’ in uren (die vallen onder de WBSO en de RDA).
4. Het gaat om verschuldigde bedragen voor een JIP per jaar (verstuurde rekeningen in dat jaar). Dus
voor een JIP die 50.000€ kost en 2 jaar duurt (met gelijke betalingen in elk jaar), gaat het om 25% over
25.000€ per jaar. Er wordt vanuit gegaan dat de TKI toeslag regeling in 2014 nog bestaat, maar het
percentage van 25% is niet gegarandeerd. Het is dus raadzaam vroege betalingen op te nemen in het
JIP betalingsschema.
5. Ook bijdragen van buitenlandse bedrijven aan JIP’s tellen mee voor de TKI toeslag.
6. Bijdragen in cash van bedrijven aan EU projecten binnen de TKI kaders gelden ook voor de TKI toeslag.
7. Hetzelfde geldt voor cash bijdragen van bedrijven aan wetenschappelijk onderzoek zoals NWO/STW
onderzoek. Deze moeten dan wel door deze bedrijven aan de TKI worden doorgegeven.
8. Al lopende JIP’s mogen ook worden ingebracht, maar de TKI toeslag mag nooit worden gebruikt voor
het verminderen van de al toegezegde cash bijdragen van bedrijven. Er gelden ook extra regels voor de
inzet van dit geld in projecten (zie onder).
9. De TKI toeslag wordt niet door de deelnemende bedrijven zelf aangevraagd, maar uitsluitend door het
TKI Maritiem. Dit kan slechts één keer per jaar. Omdat de TKI toeslag voor 2013 door het TKI moet zijn
aangevraagd op 30 november, moet uw JIP zijn aangemeld bij de TKI op 23 november. Dit kan bij de
TKI secretaris Marnix Krikke: Marnix.Krikke@cmti.nl.
10. U kunt uw JIP aanmelden met de volgende informatie (in de aangehechte Excel sheets, zie
voorbeelden in Bijlagen H‐2 en H‐3):
a. Naam JIP?
b. Welke NL publieke partijen?
c. Welke bedrijven (NL en buitenlands)?
d. Cash van bedrijven besteed in het hele project (vanaf 2013, per bedrijf en totaal)?
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e. Cash van bedrijven besteed bij NL publieke partijen in het hele project (vanaf 2013, per bedrijf
en totaal)? Dit is vaak een deel van d omdat er in een JIP ook werk wordt gedaan door
bedrijven en buitenlandse partners. Dit deel telt voor de TKI toeslag.
f. Cash besteed in 2013 (cash=verschuldigd=gefactureerd in 2013)?
Het TKI Maritiem maakt hier een totaallijst van voor de TKI toeslag aanvraag bij AgentschapNL. Deze
lijst, met 4 voorbeeld JIP’s, is weergegeven in Bijlage H‐2.
11. U moet al deze gegevens melden bij de opgave van uw JIP bij de TKI secretaris. Let op: het gaat niet om
losse ideeën voor JIP’s, maar zo concreet mogelijke projecten. Omdat de periode tot 30 november kort
is, worden nog geen getekende contracten vereist, maar het is belangrijk dat de bedrijven echt serieus
zijn in hun toezegging. Het beste is om de deelnemende bedrijven een getekende ‘Letter op Intent’ te
vragen. Kort gezegd: er moet redelijke kans zijn dat er een project komt en het niet bij een idee blijft.
Maar te voorzichtig zijn is ook nadelig, want later aanvragen voor nieuwe projecten kan niet meer.
Daarom kan per bedrijf steeds de ‘status’ worden aangegeven:
i. Contract (getekend contract, bij al lopende projecten b.v.)
ii. LoI (getekende Letter of Intent)
iii. Probable (bedrijf heeft interesse aangegeven, maar kan nu nog geen formeel commitment
afgeven)
12. De TKI zal de TKI toeslag in ieder geval pas uitkeren aan de JIP als er wel getekende contracten zijn (in
de loop van 2013) omdat de TKI verantwoordelijk is voor de TKI toeslag. Het is de verantwoordelijkheid
van de betrokken bedrijven en kennisinstellingen een complete administratie van de JIP’s te hebben
(getekende contracten, administratie met de juiste bedragen). Als dit niet aanwezig is of er uiteindelijk
lagere bedragen zijn betaald dan opgegeven bij de aanvraag, moet de TKI deze terugvorderen bij de
betrokken JIP partners.
13. Om mee te kunnen draaien in het TKI‐programma, zal het TKI een JIP vragen te verantwoorden dat het
project meerwaarde oplevert voor de innovatie‐ en researchagenda van het TKI Maritiem.
Besteding TKI‐toeslag (‘Inzet’):
1. De TKI toeslag van alle samenwerkingsprojecten/JIP’s wordt uitgekeerd aan het TKI Maritiem.
2. Het TKI Maritiem kiest ervoor de TKI toeslag zoveel mogelijk in te zetten voor innovatie en onderzoek
voor de JIP op basis waarvan deze toeslag is verkregen (formeel mag het ook aan andere zaken binnen
de TKI agenda worden besteed). De invulling van het extra onderzoek op basis van de TKI toeslag
wordt bepaald door de deelnemers van de JIP die de cash heeft binnengebracht. De TKI toeslag moet
worden uitgegeven aan extra onderzoek dat binnen de agenda van het TKI ligt, maar dat is logisch voor
een JIP binnen het TKI.
3. De TKI toeslag kan worden besteed bij onderzoeksorganisaties en bedrijven.
4. Omdat het TKI ook (administratieve) kosten heeft, wordt op dit moment uitgegaan van een bijdrage
aan het TKI van maximaal 10% van de binnengehaalde TKI toeslag (er wordt geprobeerd dit nog verder
te verlagen). Deze worden als administratiekosten opgenomen in het bestedingsoverzicht (zie Bijlage
H‐3). U kunt dus de TKI toeslag minus 10% uitgeven aan onderzoek binnen het project.
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5. Bij JIP’s die nog moeten worden opgestart, is het handig om de besteding van de verwachte TKI toeslag
al op te nemen in het JIP plan als mogelijk extra onderzoek (in samenspraak met de deelnemende
bedrijven en kennisinstellingen). Let op: de uurtarieven van dit soort totaalprojecten moeten dan wel
voldoen aan de AgentschapNL‐regels voor subsidietrajecten.
6. Voor TKI toeslag verkregen op basis van al lopende JIP’s wordt een apart projectplan gemaakt. Let op:
hier is ook weer (cash of inkind) co‐financiering van bedrijven nodig (zie voorbeelden hieronder).
7. Het is verstandig om dit geld voorzichtig en geleidelijk te besteden omdat het slechts per jaar
binnenkomt (op basis van betalingen van de participanten in dat jaar) en omdat het TKI
toeslagpercentage per jaar kan variëren. Het TKI toeslag geld moet binnen 5 jaar besteed zijn.
8. De TKI toeslag is publiek geld. Voor het totaal aan publieke bijdragen (gelden van overheden,
missiefinanciering van kennisinstellingen, NWO/STW gelden, de TKI toeslag) aan een JIP gelden de
volgende maxima: 85% voor fundamenteel onderzoek, 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor
experimentele ontwikkeling. De rest van de financiering van een samenwerkingsproject moet dus van
private zijde komen. Dat kan ofwel uit de reeds bijgedragen cash gelden, maar ook in kind (alleen komt
er op de in kind bijdrage geen toeslag).
9. Daarom worden de plannen voor de inzet van TKI toeslag door AgentschapNL getoetst aan de
regelingen, en door het TKI bestuur aan de maritieme agenda.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij de liaison van AgentschapNL voor de Topsector Water, Maurice Luijten:
maurice.luijten@agentschapnl.NL
In Bijlage I‐2 staan voorbeelden voor 4 JIP’s:
1. Voorbeeld eenvoudige 1‐jarige JIP
 Starten in 2013, in 1 jaar klaar
 Alleen werk door kennisinstellingen
 Kennisinstellingen betalen zelfde als bedrijven
 Voor alle bedrijven is het de eerste TKI toeslag aanvraag
2. Voorbeeld meerjarige JIP
 Gestart in 2012, in 3 jaar klaar (betaling 10,000 over 3 jaren)
 Alleen werk door kennisinstellingen
 Kennisinstellingen betalen zelfde als bedrijven
 Voor alle bedrijven is het de eerste TKI toeslag aanvraag
3. Voorbeeld complexe meerjarige JIP, startend in 2013
 Startend in 2013, in 3 jaar klaar (betaling 10,000 over 3 jaren)
 werk door kennisinstellingen en 2 bedrijven (elk 25,000)
 Kennisinstellingen betalen zelfde als bedrijven
 Voor deel bedrijven is het de tweede TKI toeslag aanvraag
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4. Voorbeeld complexe meerjarige JIP, gestart in 2012 (lopende JIP)
 Gestart in 2012, lopende JIP, in 3 jaar klaar (betaling 10,000 over 3 jaren)
 werk door kennisinstellingen en 2 bedrijven (elk 25,000)
 Kennisinstellingen betalen zelfde als bedrijven
 Voor deel bedrijven is het de tweede TKI toeslag aanvraag
Voor de inzet van de TKI‐toeslag is de situatie mogelijk nog complexer. Daar is een belangrijk onderscheid
tussen JIP’s die in 2013 starten (de eerste 3 hierboven) en die al lopen en in 2012 of eerder zijn opgestart (zoals
het 4e voorbeeld hierboven). Dit heeft te maken met het maximum
aan publieke bijdragen dat aan een project mag worden toegekend (zie voorwaarde 8 hierboven): 85% voor
fundamenteel onderzoek, 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Er is het
volgende onderscheid:



Bij nieuwe projecten geldt dit maximum voor het gecombineerde project: de originele JIP en het werk
dat extra wordt uitgevoerd op basis van de TKI toeslag.
Bij bestaande projecten geldt dit maximum voor het extra werk dat voor de TKI toeslag wordt
uitgevoerd. In heel simpele termen: als er op een al lopende JIP 25.000 Euro aan TKI toeslag wordt
binnengehaald, moet daar bij de ‘inzet’ weer 25.000 Euro aan private bijdrage bij (als het om
industrieel onderzoek gaat). Dit mag cash zijn, maar in dit geval ook in kind werk door de bedrijven.

In Bijlage I‐3 zijn de JIP’s hierboven als voorbeeld ingevuld.
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MARIN
TU Delft

MARIN
TU Delft

Voorbeeld meerjarige JIP
Startend in 2012, in 3 jaar klaar (betaling 10,000 over 3 jaren)
Alleen werk door kennisinstellingen
Kennisinstellingen betalen zelfde als bedrijven
Voor alle bedrijven is het de eerste TKI toeslag aanvraag

Voorbeeld complexe meerjarige JIP, startend in 2013
Startend in 2013, in 3 jaar klaar (betaling 10,000 over 3 jaren)
werk door kennisinstellingen en 2 bedrijven (elk 25,000)
Kennisinstellingen betalen zelfde als bedrijven
Voor deel bedrijven is het de tweede TKI toeslag aanvraag

Voorbeeld complexe meerjarige JIP, gestart in 2012 (lopende JIP)
MARIN
Gestart in 2012, lopende JIP, in 3 jaar klaar (betaling 10,000 over 3 jaren) TU Delft
werk door kennisinstellingen en 2 bedrijven (elk 25,000)
Kennisinstellingen betalen zelfde als bedrijven
Voor deel bedrijven is het de tweede TKI toeslag aanvraag

MARIN
TU Delft

Inbedding / via welke
publieke partij

Voorbeeld eenvoudige 1-jarige JIP
Starten in 2013, in 1 jaar klaar
Alleen werk door kennisinstellingen
Kennisinstellingen betalen zelfde als bedrijven
Voor alle bedrijven is het de eerste TKI toeslag aanvraag

Naam samenwerkingsproject

Totale berekende TKI-toeslag over 2013

Totale private bijdrage aan onderzoeks-organisaties in TKI-verband in
2013

Naam TKI: TKI Maritiem

€ 30,000
€ 30,000

€ 60,000

€ 250,000

€ 60,000

€ 250,000

€ 125,000
€ 125,000

€ 30,000
€ 30,000

€ 60,000

€ 300,000

€ 125,000
€ 125,000

€ 30,000
€ 30,000

€ 60,000

€ 300,000

€ 150,000
€ 150,000

€ 30,000
€ 30,000

€ 150,000
€ 150,000

Werk uitbesteed bij
Eigen (publieke)
publieke
kennisinstellingen bijdrage
door private partijen kennisinstelling

Bijlage bij formulier Aanvraag Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's)
Begrote grondslag voor de TKI-toeslag

€ 50,000

€ 25,000
€ 25,000

€ 50,000

€ 25,000
€ 25,000

€0

€0

Werk
uitbesteedt bij
private partijen

€ 360,000

€ 360,000

€ 360,000

€ 360,000

BigLift Shipping
SMIT
Rolldock Shipping
Heerema Marine Contractors
Marathon Oil Company
Matthews Daniel Company
Semar
PB Sea-Tow
Empresa Naviera Elcano
Noble Denton

BigLift Shipping
SMIT
Rolldock Shipping
Heerema Marine Contractors
Marathon Oil Company
Matthews Daniel Company
Semar
PB Sea-Tow
Empresa Naviera Elcano
Noble Denton

BigLift Shipping
SMIT
Rolldock Shipping
Heerema Marine Contractors
Marathon Oil Company
Matthews Daniel Company
Semar
PB Sea-Tow
Empresa Naviera Elcano
Noble Denton

BigLift Shipping
SMIT
Rolldock Shipping
Heerema Marine Contractors
Marathon Oil Company
Matthews Daniel Company
Semar
PB Sea-Tow
Empresa Naviera Elcano
Noble Denton

Totaal project Naam deelnemende partij

Contract
Contract
Contract
Contract
LoI
LoI
LoI
Probable
Probable
Probable

Contract
Contract
Contract
Contract
LoI
LoI
LoI
Probable
Probable
Probable

Contract
Contract
Contract
Contract
LoI
LoI
LoI
Probable
Probable
Probable

Contract
Contract
Contract
Contract
LoI
LoI
LoI
Probable
Probable
Probable

Status
(Contract, KvK-nummer
indien van
LoI,
Probable) toepassing

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
300,000

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
300,000

€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 300,000

€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 300,000

Totale bijdrage
aan project in
euro's

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
200,000

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
300,000

€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 300,000

€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 300,000

Private cash
bijdrage in 2013
en verder in
euro's

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
100,000

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
100,000

€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 100,000

€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 300,000

Private cash
private
bijdrage in
2013 in euro's

8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
83,333

8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
83,333

€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 100,000

€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 300,000

Private cash
private bijdrage
in 2013 in euro's
aan
kennisinstituten

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

€ 3,333
€ 3,333
€ 3,333
€ 3,333
€ 2,083
€ 2,083
€ 2,083
€ 2,083
€ 2,083
€ 2,083
€ 25,833

€ 3,333
€ 3,333
€ 3,333
€ 3,333
€ 2,083
€ 2,083
€ 2,083
€ 2,083
€ 2,083
€ 2,083
€ 25,833

€ 4,000
€ 4,000
€ 4,000
€ 4,000
€ 4,000
€ 4,000
€ 4,000
€ 4,000
€ 4,000
€ 4,000
€ 40,000

€ 10,500
€ 10,500
€ 10,500
€ 10,500
€ 10,500
€ 10,500
€ 10,500
€ 10,500
€ 10,500
€ 10,500
€ 105,000

Aantal ondernemingen in
dit
samenwerkingsproject
voor berekening van het
verhoogde TKIBerekende TKItoeslagpercentage
toeslag

Bijlage I‐2: Tabel met aanvraag TKI toeslag (met 4 voorbeeld JIP’s)
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Inbedding/ via
welke publieke
partij
MARIN/TU Delft
MARIN/TU Delft
MARIN/TU Delft
MARIN/TU Delft

Fundamenteel Industrieel
onderzoek
onderzoek
€ 360,000
€ 360,000
€ 360,000

Voor de berekening van subsidiabele of toeslagwaardige kosten kunt u kiezen uit de volgende drie
systematieken:
• Optie 1: integrale kostensystematiek (de meeste onderzoeksinstellingen en enkele ondernemers
hebben hierover al met Agentschap NL afspraken gemaakt);
• Optie 2: loonkosten plus vaste-opslag (50%)-systematiek;
• Optie 3: vaste-uurtarief-systematiek (60 euro).

De kosten worden in aanmerking genomen exclusief omzetbelasting, tenzij u de omzetbelasting niet in
aftrek kunt brengen. De winstopslagen bij een transactie binnen een groep mogen niet worden
meegenomen, tenzij het gebruikelijk is die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de
groep in rekening te brengen.

Voer alleen kosten op die:
• rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het project;
• worden gemaakt en betaald ná indiening van de aanvraag en vóór het einde van het project.

Voor meer informatie over de berekening van subsidiabele kosten, raadpleegt u de website:
http://www.agentschapnl.nl/subsidiabele-kosten-algemeen

De kosten in samenwerkingsprojecten moet u vanwege de eisen uit de regeling opsplitsen in
fundamenteel, industrieel en experimenteel onderzoek en de diverse innovatieactiviteiten. Dit kan per
fase en per partner verschillen.

Innovatiediensten en
diensten voor
Technische
haalbaarheids- innovatieExperimenteel studies door ondersteuning
aan het mkb
het mkb
onderzoek

Begrote kosten (aanvullend) onderzoek op basis van TKI toeslag

Experimenteel Fundamenteel Industrieel
onderzoek
onderzoek
onderzoek
€ 94,500
€ 36,000
€ 23,250
€ 50,000

Tabblad Inzet
In het tabblad 'Inzet' vult u in hoe u de TKI-toeslag inzet.

Naam samenwerkingsproject of innovatieactiviteit
Voorbeeld eenvoudige 1-jarige JIP (totaal TKI toeslag 105,000 €)
Voorbeeld meerjarige JIP (totaal TKI toeslag 40,000€)
Voorbeeld complexe meerjarige JIP (totaal TKI toeslag 25,833€)
Voorbeeld complexe meerjarige lopende JIP (totaal TKI toeslag 25,833€)

Begrote kosten JIP

Totale inzet van deze TKI-toeslag €
196,666
Begrote inzet TKI-toeslag overschrijdt de beschikbare TKI-toeslag over 2013
Totale inzet van private bijdragen €
528,000

Beschikbare TKI-toeslag over 2013 (overgenomen uit tabblad 'Grondslag') €

Naam TKI: TKI Maritiem

Bijlage bij formulier Aanvraag Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's)
Begrote inzet van de TKI-toeslag

Ondersteuning
voor het
uitlenen van
hooggekwalificeerd
personeel aan
het mkb
Administratie
Het
kosten JIP
exploiteren (Berekend,
van innovatie- 10% van TKI
toeslag)
clusters
€ 10,500
€ 4,000
€ 2,583
€ 2,583
Totale inzet
van TKI
toeslag
(berekend)
€ 105,000
€ 40,000
€ 25,833
€ 52,583

Hoeveel TKItoeslag
(verdiend
over 2013)
Totale kosten zet u
hiervoor in?
(berekend)
€ 465,000
€ 105,000
€ 400,000
€ 40,000
€ 385,833
€ 25,833
€ 52,583
€ 25,833

Hoeveel
andere
subsidies zet
u hiervoor
in? (Eigen
bijdrage
kennis
instellingen)
€ 60,000
€ 20,000
€ 20,000
€0
Hoeveel
(cash of
INKIND)
private
bijdrage zet
u hiervoor
in?
€ 300,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 28,000

Maximale inzet
TKI-toeslag
en/of andere
subsidies
€
232,500
€
200,000
€
192,917
€
26,292

Minimale
benodigde
cash (of
INKIND voor
TKI toeslag
deel)
€ 165,000
€
60,000
€
45,833
€
27,499

Bijlage I‐3: Tabel met verantwoording inzet van de TKI toeslag

Bijlage J: Financiële tabel
Financiele tabel Topsector Water/Maritiem
111222
Funding M€
Overzichtstabel
Bron
Entiteit
EL&I
I&M
Defensie
EU
NWO/STW
EFRO
Privaat
JIP's/Proeftuinen
Totaal Shared
Publiek/Privaat Research Faciliteiten
Totaal Privaat

2012
7
0.6
4
2.1
9
1.1
16
39.8
13
283

2013
7.6
0.6
4
2.1
10.9
1.1
17.6
43.9
5
295

2014
8.7
0.6
4
2.4
12.6
0.5
19.1
47.9
pm
306

2015
9.6
0.6
4
2.5
14.3
0
20.1
51.1
pm
319

2016
10.4
0.6
4
2.8
14.9
0
21.1
53.8
pm
331

totaal
43.3
3
20
11.9
61.7
2.7
93.9
236.5
18

2013
3.6
1.2
0.5
1.1
0.3
0.9
0.6
0.6
3.4
0.7
0.6
0.3
0.5
1.9
8
1
0.3
0.3
0.5
0.7
0.4
5.3
2.5
1.6
1.3
6
44.1

2014
3.5
2
0.5
1.4
0.4
0.9
0.6
0.6
3.4
0.8
0.7
0.4
0.5
2.3
9
1.3

2015
3.5
2.5
0.5
1.7
0.5
0.9
0.6
0.6
3.4
0.8
0.7
0.4
0.6
2.7
10
1.6

2016
3.5
3
0.5
2
0.5
0.9
0.6
0.6
3.4
0.8
0.8
0.5
0.7
3
10
1.9

0.5
0.8
0.4
5.5
3
1.7
1.5
6.5
48.2

0.4
5.7
3.5
1.8
1.7
7
51.1

0.4
6
4
1.9
1.8
7
53.8

Totaal
17.8
9.6
2.5
7
1.9
4.5
3
3
17
3.8
3.4
1.9
2.8
11.4
44
6.3
0.6
0.6
1.5
2
2
27.3
15
8.5
7.1
32.5

Totaal TKI

2012
3.7
0.9
0.5
0.8
0.2
0.9
0.6
0.6
3.4
0.7
0.6
0.3
0.5
1.5
7
0.5
0.3
0.3
0.5
0.5
0.4
4.8
2
1.5
0.8
6
39.8

Research Faciliteiten
PM
Industrie
Research Faciliteiten
Totaal Faciliteiten

10.5
2.5
13

4
1
5

Privaat/B2B
(buiten TKI)

250
28.5
3
0.9
0.5
283

260
29
4
1
0.6
295

Funding M€

Bron
EL&I KAV/BTK
EL&I KB
EL&I
EL&I
I&M
Defensie
Defensie
EU

NWO/STW

EFRO

Industrie
Industrie
JIP's (privaat)

Detailtabel
Entiteit

MARIN
TNO
IMARES
TNO EZ‐Co
TNO MKB
Sector offshore
Sector scheepvaart
MARIN
Thema slimme schepen
MARIN
TNO
Universiteiten
Imares
NIOZ
NWO/STW Maritiem Onderzoek Programma
NWO Partnerships / OTP individueel
TNO
Imares
Proeftuinen
Proeftuinen
TU's
MARIN
TNO
Universiteiten
Imares
Industrie

Industrie zelf

MARIN
TNO

Imares
Universiteiten
Totaal niet TKI
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14.5
3.5
18
270
29.5
5
1.1
0.7
306

280
30
6.5
1.3
0.8
319

290
30.5
8
1.5
0.9
331

Opmerkingen

DLO middelen
Cofinanciering
BIC en Technologie Cluster
Regelgeving & Veiligheid; indicatie
Regelgeving & Veiligheid; indicatie
op basis van projecten
op basis van projecten

UT, TUD, TUE, RUG e.a.

Gevraagd

Industriebijdragen aan Hoogleraren
grotendeels privaat

Publieke bijdrage nieuwe fac., zoals HTC en Metaalkunde
Private bijdrage nieuwe faciliteiten; idem

1350 groei grotendeels offshore
147.5 50% internationaal
26.5 groeiend naar 30% internationaal
5.8
3.5

Bijlage K: Verklarende woordenlijst
Afkorting

Betekenis

AgNL
AIO
EICB
EL&I
EU
GHG
HME
HTSM
IC
IPR
IRO
JIP
KP7
KVNR
MCN
MSA
NHL
NML
PM
RDA
SKIA
STC
TKI
WBSO

Agentschap NL
Onderzoeker met promotieopdracht
Expertise en Informatie Centrum Binnenvaart
Ministerie van Economische Zaken (Nu EZ)
Europese Unie
Green House Gases (CO2)
Holland Marine Equipment BV
Topsector High Tech System and Materials
Innovatie Council
Intellectual Property Rights
Branchorganisatie voor Olie en Gas industrie
Joint Industry Project
7e kader programma voor Research en Innovatie
Brancheorganisatie voor de Nederlandse Reders
Maritime Campus Netherlands
Marin Stakeholder Association
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Nederland Maritiem Land
Particle Matter, ofwel Fijnstof
Belastingmaatregel R&D aftrek
Strategische Kennis Investerings Agenda Defensie
Hoger maritiem onderwijs
Topconsortium Kennis en Innovatie
Wet Bevordering Speurwerk & Ontwikkeling
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