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1 Inleiding
Voor de binnenvaart is het de beleidsambitie om in 2050 nagenoeg emissievrij en
klimaatneutraal te zijn. Onderweg daarnaartoe:
• In 2030 een 40-50% reductie van de CO2-emissie t.o.v. 2015
• In 2030 tenminste 150 schepen in de vaart met een zero-emissie aandrijflijn
• In 2035 een 35-50% reductie van milieuverontreinigende stoffen t.o.v. 2015
Deze ambitie is bevestigd in de Greendeal Zeevaart, Binnenvaart en Havens (2019),
ondertekend door overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen.
Mede onder deze impuls zijn er tal van initiatieven in de sector om een transitie te
bewerkstelligen naar andere brandstoffen1 en voortstuwingssystemen. Daaronder vallen o.a.
LNG, waterstof, methanol, ammoniak, waterstof verrijkte plantaardige olie (HVO), bijmengen
van biobrandstoffen en verschillende typen batterijen.
Alle alternatieven hebben een eigen ontwikkelingstempo naar technische en economische
rijpheid en hun eigen specifieke voors en tegens. De genoemde alternatieven verschillen
echter ook van elkaar op het aspect veiligheid. Doel van deze verkenning is inzicht krijgen in
de veiligheidsaspecten van mogelijke nieuwe energiedragers en de doorvertaling naar
veiligheidsrisico’s tijdens het varen, schutten, bunkeren en stilliggen.
Bij veiligheid ligt het accent in dit rapport op de omgevingsveiligheid. Het gaat om het risico
van Loss of Containment (LOC) scenario’s, het onbedoeld vrijkomen van gevaarlijke stof, in
casu de brandstof, uit zijn omhulling gevolgd door verspreiding in en schade aan de
omgeving. Arbeidsveiligheid komt zijdelings aan de orde.
De volgende onderzoeksvragen hebben centraal gestaan in dit onderzoek.
1. Welke nieuwe energiedragers zijn het meest kansrijk om de beleidsdoelen te behalen
rond verduurzaming van de binnenvaart en waarom?
2. Hoe verschillen deze energiedragers van elkaar en van LNG i.r.t. veiligheid?
3. Met welke veiligheidseffecten moet rekening worden gehouden bij het varen, schutten,
laden/tanken (incl. mobiel bunkeren) en overnachten/stilliggen met deze nieuwe
energiedragers?
4. Vanaf welke hoeveelheid (volume/gewicht) vormen deze nieuwe energiedragers een
reëel gevaar (als voorstuwingsmiddel en als lading)?
5. Welke afstand moet er worden aangehouden tot andere schepen en tot de bebouwing
om veilig te kunnen varen, schutten, laden/tanken en stilliggen?
1

In dit rapport spreken we over energiedragers en brandstoffen als synoniemen. In alle systemen is het
immers een verbrandingsreactie (oxidatie) die de voorstuwingsenergie levert via de conversie naar
warmte of elektriciteit. “Nieuw” betekent anders dan gasolie. Met “nieuwe energiedragers” en “nieuwe
brandstoffen” is derhalve hetzelfde bedoeld.
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6. Wat zijn de mogelijke milieuschades die kunnen voorkomen bij incidenten met deze
nieuwe energiedragers?
7. Wat zijn de verwachte veiligheidsrisico’s van deze nieuwe energiedragers?

Werkwijze
Basisgegevens over nieuwe energiedragers voor de binnenvaart zijn verzameld middels
literatuuronderzoek en interviews met een aantal stakeholders. Voor vigerende en
toekomstige wetgeving met betrekking tot de nieuwe energiedragers is gekeken of het aspect
(externe) veiligheid geborgd is. Voor de verschillende vaarwegsituatie zijn aanvullende effecten risicoberekeningen uitgevoerd volgens de daarvoor geldende rekenvoorschriften met
Safeti-nl 8.3. De bevindingen zijn in het laatste hoofdstuk samengevat in een overzicht per
brandstof.
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2 Nieuwe energiedragers
2.1

Welke zijn het en wat bepaalt de veiligheid?
Een overzicht van nieuwe energiedragers met potentie voor de binnenvaart is in 2019
gemaakt door Marin [3]. Brandstofkeuze is overigens maar één van de factoren die de uitstoot
bepaalt. Om significante emissiereductie te bereiken is ook nog veel te winnen bij het ontwerp
van de schepen en de schroeven, het energiemanagement aan boord en met nabehandeling
van uitlaatgassen. Met gebruik van groene hernieuwbare brandstoffen (bv. bijmengen van
gehydrogeneerde plantaardige olie) kan op korte termijn in retrofit oplossingen met bestaande
motoren toch aan de verstrengende emissie-eisen worden voldaan (STAGE V NRMM-richtlijn
[4]).
De chemische energie die de energiedrager bevat moet uiteindelijk worden omgezet in
bewegingsenergie van het schip. De energiedrager wordt gekoppeld aan een
conversiesysteem. Zo wordt in de meeste bestaande schepen diesel verbrand in een
verbrandingsmotor met compressie-ontsteking en via een overbrenging aandrijving van de
schroefas. Daarbij treden verliezen op. Ook kan een voorbehandeling van de brandstof nodig
zijn voorafgaand aan injectie in de motor, zoals verdamping of vrijmaken van waterstof. Het
rendement (“Tank to wheel”) is dus mede bepalend voor brandstofverbruik en uitstoot.
Het Marin onderzoek identificeert als nieuwbouwopties met directe dan wel elektrische
voortstuwing de opties getoond in tabel 1. De laatste kolom geeft een overall rendement voor
conversie dat voor dit rapport is toegevoegd en verderop in de tekst wordt gebruikt.
Tabel 1 toont in elke rij achtereenvolgens
Brandstof

de brandstof: het type brandstof dat beschouwd wordt

Conversie

het conversiesysteem: hoe wordt de omzetting van chemische energie naar
elektrisch of mechanisch vermogen gerealiseerd? Voorbeelden zijn een
verbrandingsmotor (“Internal Combustion Engine” of ICE) of een
brandstofcel (“Fuel Cell”).

Rendement

het rendement: welke fractie van de oorspronkelijke chemische energieinhoud blijft beschikbaar in de vorm van (elektrisch of mechanisch) voor de
voortstuwing?

Voorbehandeling

Het rendement van een voorbehandeling: welke fractie van de beschikbare
energie blijft over na een noodzakelijke voorbehandeling van de brandstof
(denk bv. aan verdamping, afsplitsen van waterstof, reduceren van druk)?

Nabehandeling

Het rendement van een nabehandeling: welke fractie van de beschikbare
energie blijft over na een noodzakelijke nabehandeling van de uitlaatgassen
(NOx- en roet- verwijdering)?

Systeem

Het rendement van het vermogensoverbrengingsysteem naar de schroefas:
welke fractie van de energie wordt uiteindelijk aan de schroefas geleverd?
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Totaal

Alle deelrendementen gecombineerd, maakt een vergelijking in verbruik
mogelijk

Brandstof

Conversie

Rendement

Voorbehandeling

Nabehandeling

Systeem

Totaal

Diesel

ICE direct

0.38

1

0.99

0.88

0.33

Diesel

ICE electric

0.38

1

0.99

0.9

0.34

CNG

ICE electric

0.38

0.98

0.99

0.9

0.33

CNG

Fuel cell electric

0.46

0.86

0.99

0.97

0.38

LNG

ICE electric

0.38

0.92

0.99

0.9

0.31

Li-NMC

Battery electric

0.84

1

1

0.97

0.81

GH2

Fuel cell electric

0.46

0.98

1

0.97

0.44

LOHC

Fuel cell electric

0.46

0.86

1

0.97

0.38

NaBH4

Fuel cell electric

0.46

0.86

1

0.97

0.38

MeOH

ICE electric

0.38

1

1

0.9

0.34

MeOH

Hybrid ICE electric

0.38

1

1

0.94

0.36

MeOH

Fuel cell electric

0.46

0.86

1

0.97

0.38

NH3

ICE electric

0.38

0.92

1

0.9

0.31

Tabel 1.

Brandstof-conversie combinaties en rendementen, gebaseerd op [3]

Toelichting:
•
•
•
•
•
•
•
•

ICE Internal Combustion Engine, de klassieke verbrandingsmotor
CNG Compressed Natural Gas Aardgas onder druk
LNG Liquefied natural gas, aardgas in vloeibare vorm
GH2 Waterstof gecomprimeerd tot 700 bar
LOHC Liquid Organic Hydrogen carrier, waterstof opgenomen in organische vloeistof
NaBH4 Natrium Boorhydride, waterstof opgenomen in zoutkristallen
MeOH Methanol
NH3 ammoniak

Een schip neemt voor zijn reis een hoeveelheid brandstof mee in één of meer brandstoftanks.
Omdat op een schip ruimte schaars is, is de volumetrische energiedichtheid van de brandstof
een zeer belangrijke variabele. En dan gaat het niet alleen om de brandstof zelf, maar ook de
benodigde omhullingen en hulpsystemen. Zo zijn voor LNG (-161 °C) totaal andere tanks
nodig dan voor waterstof (druk 700 bar). Marin heeft een overzicht gemaakt van de
energiedichtheden van de verschillende brandstoffen, zie tabel 2. Daarbij is zowel de
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energiedichtheid van de stof zelf vermeld (kolom “netto”) als de energiedichtheid inclusief
tanks en conditioneringsapparatuur (kolom “bruto”).

Energiedrager*

Opslagspecificaties

Netto
MJ/l

T.o.v. diesel

MeOH

< 65 °C

15.6

0.44

14

0.45

Aardgas

250 bar

9

0.25

8.5

0.27

Waterstof gas

700 bar

4.7

0.13

3.8

0.12

Diesel

< 60 °C

35.8

1

31

1

Waterstof vloeibaar

> -253 °C

9.2

0.26

5

0.16

Li-NMC batterij

metaal

0.5

0.01

0.4

0.01

LNG

> -162 °C

20.3

0.57

15

0.48

LOHC

1 bar

7.2

0.20

5.5

0.18

NaBH4

1 bar 20 °C

36

1.01

15.3

0.49

ammoniak

> 16 bar

11.3

0.32

9.6

0.31

Tabel 2.

Bruto
MJ/l

T.o.v. diesel

Energiedichtheid netto en bruto [3]

*Zie beschijving energiedragers onder tabel 1

Uit de tabel blijkt de hoge energiedichtheid van diesel. Voor alle andere brandstoffen zijn voor
dezelfde energiehoeveelheid grotere volumes nodig. Dat betekent dus of grotere tanks, wat
gegeven de zeer beperkte ruimte op een schip altijd problematisch is, of vaker tanken, in
scheepvaart termen “bunkeren”. De benodigde bunkerinfrastructuur is dus een aspect dat
integraal bij een beschouwing van de veiligheidsaspecten van een nieuwe energiedrager
hoort.
Hoeveel energie een schip nodig heeft hangt o.a. af van het scheepstype en van het
reisprofiel. Voor een bergvaart Rotterdam-Basel is het energieverbruik uiteraard hoger dan
voor een shuttlevaart Alphen aan den Rijn-Moerdijk. Een bergvaart vraagt meer energie dan
een dalvaart en die zijn weer afhankelijk van de afvoer van de Rijn. Marin heeft simulaties
uitgevoerd van een bergvaart Rotterdam-Iffezheim voor 110 m schepen [5]. Grosso modo is
voor een 110 m schip 36000 kWh energie nodig bij een vermogen van 700 kW aan de
schroefas. Een analyse van de vlootsamenstelling door Deltares [7] geeft aan dat het 110 m
schip (scheepstype M8) een groot aandeel heeft in de vaarbewegingen per jaar, zie figuur 1.
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Figuur 1.

Vaarbewegingen naar scheepstype op de Waal [7]

Voor de door Marin kansrijk geachte alternatieven2 (combinatie van technische rijpheid,
operationele geschiktheid en emissiescores) is in tabel 3 een indicatie van de verschillen in
brandstofbehoefte ten opzichte van diesel weergegeven (combinatie van de gegevens uit
tabel 1 en tabel 2).

2

In het Marin onderzoek scoort ook dimethylether (DME) relatief hoog. Voor de binnenvaart zijn ons
momenteel echter geen realistische pilotprojecten bekend. DME wordt hier dan ook niet verder
behandeld. Voor waterstof gaan we hier uit van het swappen van containers met drukhouders. Dit is de
komende jaren de meest waarschijnlijke optie [11]. Cryogeen waterstof zal op langere termijn wellicht
een mogelijkheid zijn.
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Voor reis Rotterdam-Iffezheim (36000 kWh)
Energiedrager

Volume tov diesel

MeOH

2.2

Waterstof gas
Diesel

3 x 40 ft container met 750 kg H2 [11]
1.0

Li-NMC batterij

Ca. 11 m3
18 x 20 ft batterijcontainer met 2000 kWh

LNG

1.9

LOHC

4.4

NaBH4

0.9-4.1

ammoniak

3.5

Tabel 3.

Stuks

Vaste stof, kristallijn zout of slurry 30% [8]

Brandstofbehoefte t.o.v. diesel (indicatief)

Tabel 3 laat bijvoorbeeld zien dat voor methanol (MeOH) circa 2.2 maal zoveel kubieke
meters brandstof nodig zijn als voor diesel. Alleen kristallijn natriumboorhydride (NaBH4) als
waterstofdrager is qua volume ongeveer gelijk aan diesel. De vaste stof is echter moeilijk te
handelen (o.a. gevoelig voor klontering door water opname). Opslaan en verpompen als
slurry naar de converter ligt meer in de rede [8].
Resumé
Nieuwe energiedragers vragen meer ruimte op een schip. Die kan natuurlijk worden
gecreëerd met een dedicated ontwerp. Meer ruimte voor de brandstof gaat echter
onvermijdelijk ten koste van de laadruimte voor goederen. Voor langere reizen kan vaker
bunkeren een oplossing zijn. Maar dat betekent dat het aantal bunkerhandelingen en/of het
aantal bunkerpunten toeneemt. Daarmee neemt ook het risico op een incident met het
vrijkomen van de brandstof, een zogenaamde een Loss of Containment (LOC), tot gevolg toe
en/of raakt dat risico geografisch meer verspreid.

2.2

Regelgeving
De kans op en de omvang van LOC-scenario’s worden beperkt door een aantal schillen,
“layers of protection” rondom de gevaarlijke stof, in dit geval de brandstof. Die brandstof kan
zich bevinden in een brandstoftank op het schip, zowel bovendeks als onderdeks, maar ook
in een ladingtank, bijvoorbeeld als een bunkerpunt moet worden bevoorraad of in een transfer
systeem (container, pomp, compressor, verdamper, slang, arm enz.).
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Een stelsel van wet- en regelgeving inclusief inspectie en handhaving borgt dat die
beschermingslagen functioneel zijn en blijven. In dit kader zijn de belangrijkste regels met het
oog op het omgevingsrisico van het vrijkomen van brandstoffen 3:
• regels voor de constructie van schepen
• regels voor het vervoer van de brandstoffen als lading
• regels voor opslag en overslag van de brandstoffen

2.2.1

Regels voor de constructie van schepen
• Europese standaard tot vaststelling van technische voorschriften voor binnenschepen
(ES-TRIN) [2]. De standaard voor bouw, inrichting en uitrusting van een schip. Hierin staan
voorschriften als brandstoftanks mogen geen vlakken gemeen hebben met ruimtes waar
mensen kunnen verblijven (verkleint de kans op blootstelling), machinekamers moeten
voldoende geventileerd (verkleint de kans op dampophoping na lekkage), brandstoftanks
mogen niet achter het achterpiekschot of voor het aanvaringschot worden geplaatst (dit
beperkt het risico van tanklekkage na aanvaring).
• Hoofdstuk 30 ES-TRIN bevat bijzondere bepalingen voor brandstoffen met een vlampunt
kleiner dan 55 °C. Alle hier beschouwde nieuwe energiedragers vallen hieronder,
uitgezonderd batterijen. Brandstoffen met een lager vlampunt dan 55 °C mogen alleen
worden toegepast na een positieve beoordeling door een commissie van deskundigen.
Onderdeel daarvan is een risicobeoordeling die equivalente veiligheid aantoont. In het ESTRIN zijn tot nu toe alleen voor LNG aanvullende bepalingen uitgewerkt in bijlage 8. Deze
werkt de eisen aan het ontwerp verder uit. Hierin staat bv. dat de LNG-brandstoftanks zo
veel mogelijk langs de middellijn van het schip moeten zijn opgesteld en op meer dan 1 m
van de scheepshuid. Onderdeks geldt ter plaatse van de brandstoftank een dubbele
wand/bodem met tenminste 60 cm ruimte; op open dek op tenminste 20% van de
scheepsbreedte afstand van de zijkant. De machinekamer moet gasveilig, explosieveilig
of ESD-beschermd zijn uitgevoerd.
• Houvast voor de binnenvaart bieden de regels voor de zeevaart. Bijvoorbeeld de Lloyds
rules for the classification of methanol fuelled ships [9]. Sectie 3 van de Lloyds rules is
gewijd aan de risk based studies. Deze omvatten analyse van de system safety, system
dependability, een Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) van de kritieke
systeemelementen, een analyse van de gevaarlijke zones voor explosiegevaar, een
HAZOP study naar storingen en reacties, een bunkering safety study en indien nodig een
aanvullende risicobeschouwing.
• DNV-GL heeft class-rules ontwikkeld voor een heel scala van brandstoffen [18]. Deze
bieden ook voor de binnenvaart aanknopingspunten om equivalente veiligheid aan te
tonen.

3

Uiteraard moeten druktanks voldoen aan de Europese drukvaten richtlijn (PED), in Nederland het
warenwetbesluit drukapparatuur. Omdat het hier om niet stationaire systemen gaat geldt de richtlijn voor
vervoerbare drukapparatuur 2010/35/EU (TPED), in Nederland geïmplementeerd in de Regeling
vervoerbare drukapparatuur 2011.
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Figuur 2.

DNV-GL Class rules [18]

• De regels voor zeeschepen zijn gebaseerd op de IGF code (International code of safety
for ships using gases or other low flashpoint fuels [40]). Deze deelt veiligheidsmaatregelen
in, in een aantal categorieën. TNO heeft de veiligheidsmaatregelen voor LNG en methanol
vergeleken [10]. Een aantal voorbeelden zijn weergegeven in tabel 4. Ammoniak valt niet
onder de IGF code en gebruik als brandstof kan alleen worden toegestaan als
gelijkwaardige veiligheid is aangetoond. Een voorbeeld van een gelijkwaardige
risicoanalyse voor ammoniak als brandstof in de zeevaart is gegeven in [38]. Het American
Bureau of Shipping (ABS) heeft wel een guidance gepubliceerd die enig houvast biedt
voor het scheepsontwerp met ammoniak als brandstof [39].
Resumerend
De toelatingseisen voor (binnen)schepen met nieuwe brandstoffen zijn streng. Zij zijn reeds
uitgewerkt voor LNG. Van de nieuwe brandstoffen is LNG het langst op de markt. Voor de
andere brandstoffen moet een initiatiefnemer een verzoek tot afwijking van ES-TRIN
indienen. Een ontheffing wordt dan afgegeven voor een specifiek vaartuig op niveau van de
CCR of EU op voorwaarde dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau is gegarandeerd. Dit wordt
aangetoond met een technisch dossier. Hiervan maakt in elk geval een risicoanalyse deel uit.
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IGF categorie

Hazard (gevaar)

Regulation example
LNG

Ship design

Leak, tox/flam in
spaces

No piping through
accomodation

No piping through
accomodation

Containment

Leak
toxic/flammable

PRV uitlaat minimaal 6 m
boven dek

fuel tank vent minimaal 3
m boven dek en 10 m
van luchtinnamepunt

Brittle fracture

Opvang alle lekkage,
isolatie structuurdelen
(LNG)

-

Materials

Corrosielek

-

Geschikt materiaal o.a.
geen aluminium, PVC,
PE

Bunkering

brand

Bunkerstation A-60
brandwerend gescheiden

Bunkerstation A-60
brandwerend gescheiden

Fuel supply

Lek, power loss

Verbinding brandstoftankverbruikers volledig
redundant uitgevoerd

Onafhankelijke
verbindingen naar elke
verbruiker

Power generation

Power loss

Geen unacceptable power
loss

Tenminste 2
onafhankelijke
vermogensbronnen

Fire safety

branduitbreiding

Afgescheiden ruimte met
brandstoftank met min. 90
cm A60 kofferdam

Alcohol resistant schuim
in brandbestrijding

Explosion
prevention

Ontsteking,
explosie

Zoneindeling 0,1,2 met
o.a. eisen aan elektrische
apparatuur

Zoneindeling 0,1,2 met
o.a. eisen aan
elektrische apparatuur

Ventilation

Ontsteekbare
atmosfeer

Min. 30 verversingen per
uur in hazardous spaces

Min. 30 verversingen per
uur in hazardous spaces

Electric installation

Vonken/ontsteking

Gecertificeerde apparatuur
in Ex-zones

Gecertificeerde
apparatuur in Ex-zones

Alarm op uitval ventilatie,
gasdetectie

Alarm op uitval ventilatie,
gasdetectie

Control, monitoring
and safety systems
Tabel 4.

2.3

Methanol

Zeevaart: voorbeelden van maatregelen per IGF categorie [10]

Regels voor het vervoer van brandstoffen als lading
Regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als lading zijn opgenomen in het ADN [10].
Hoofdstuk 9.1 bevat de regels voor droge lading schepen. Hoofdstuk 9.3 bevat de regels voor
de constructie van tankschepen voor gassen (type G) of voor vloeistoffen (dubbelwandig,
type C, of anders type N). Een type N schip wordt ook wel aangeduid als “enkelwandig”,
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hoewel een N-schip ook van de romp onafhankelijke tanks kan hebben (afstand romptankwand minimaal 60 cm).
Deze regels werken deels door in de beschouwing van het risico van het vervoer van
gevaarlijke stoffen. Zo is de kans op lekkage gegeven een aanvaring groter voor schepen
type N dan voor type C of G.
Voor de uitvoering van brandstoftanks en systemen verwijst het ADN merendeels naar ESTRIN. Wel staan er een aantal bepalingen in over ontluchting bovendeks, scheiden van
laadruim en brandstoftank en gebruik dubbele bodems in de laadruimte als brandstoftank.
Ook voor het vervoer van batterijcontainers kunnen voorwaarden gelden vanuit het ADN. UN
nummer 3536 betreft Lithiumbatterijen ingebouwd in een laadeenheid, zoals een container.
Tenminste is vastgelegd dat kortsluiting door de normale schokken en belastingen tijdens het
vervoer moet worden voorkomen. De in de container geïntegreerde blussystemen vallen niet
onder het ADN.

2.4

Regels voor de opslag en overslag van brandstoffen
De regelgeving voor de opslag en overslag van brandstoffen valt uiteen in regelgeving voor
activiteiten op het land en op het water. Omdat bunkeren op het grensvlak van beide kan
gebeuren kan in de praktijk discussie ontstaan “wie waarover gaat”. Aan de waterzijde zijn de
vaarwegbeheerder en het havenbedrijf in de lead, aan de landzijde de gemeente/provincie in
de vorm van de omgevingsdienst. Er zijn gevallen waarin beide van toepassing zijn en
gevallen waarin er (nog) geen regels zijn. Hierbij kan goede samenwerking met als doel een
goede set aan veiligheidsvoorschriften uitkomst bieden.

2.4.1

Landzijde
Vigerende wet- en regelgeving
De regels voor een bunkerstation staan beschreven in het Activiteitenbesluit [20] paragraaf
4.6.3 en in de Activiteitenregeling [21] paragraaf 4.6.2. Deze paragrafen hebben betrekking
op het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen. Hierin staan onder andere regels
over aan te houden afstanden ten opzichte van de omgeving en regels om water- en
bodemverontreiniging te voorkomen. Andere energiedragers zoals LNG, Waterstof of
batterijen staan niet beschreven. Deze zijn nieuw en hiervoor zijn nog geen specifieke
voorschriften opgenomen in de wetgeving. Voor deze energiedragers geleden de generieke
voorschriften over veiligheid.
Voor bunkerstations geldt ook de binnenvaartregelgeving (Kenniscentrum Infomil
www.infomil.nl). Voor bunkerstations is volgens de Binnenvaartregeling (art. 3.9 zesde lid)
een Certificaat van Onderzoek Bunkerstations (CVOB) verplicht. Dit certificaat toont aan dat
de installatie aan de eisen van de Binnenvaartregeling voldoet [41]. De Binnenvaartregeling
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stelt eisen aan de constructie en het gebruik van de installatie om de veiligheid van de
vaarwegen te verzekeren. Is de technische staat van een bunkerstation onvoldoende, dan
kan het bevoegd gezag via maatwerkvoorschrift eisen stellen die gelijkwaardig zijn aan bijlage
3.8 van de Binnenvaartregeling. Voor een afleverinstallatie op de wal geldt de
binnenvaartregelgeving niet. In artikel 4.86 van de Activiteitenregeling zijn daarom de
relevante artikelen van de Binnenvaartregeling opgenomen.
Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling hebben alleen betrekking op het leveren van
vloeibare brandstoffen met een vlampunt groter dan 55 °C (diesel, gasolie) en van benzine.
Voor andere brandstoffen zoals waterstof, methanol en ammoniak zijn geen specifieke regels
opgenomen in deze wetgeving. Echter op basis van de algemeen geldende bepalingen met
betrekking tot het milieu, veiligheid en een goede technische uitvoering in vigerende wet- en
regelgeving kunnen deze activiteiten wel beoordeeld en vergund worden. Dit betreft
maatwerk.
Naast het Activiteitenbesluit staan voor inrichtingen waar gevaarlijke stoffen in bepaalde
hoeveelheden aanwezig zijn ook regels in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
[22] en in de Regeling externe veiligheid inrichtingen [23] (Revi). In het Bevi staan regels
opgenomen over de minimale mate van bescherming van aanwezigen in de omgeving van
een inrichting met gevaarlijke stoffen tegen de effecten van incidenten met die gevaarlijke
stoffen. Hiervoor zijn regels opgenomen over het zogeheten plaatsgebonden risico en het
groepsrisico. Het plaatsgebonden risico betreft een grenswaarde (binnen die afstand mogen
in beginsel geen verblijfsgebouwen van derden aanwezig zijn). Het groepsrisico heeft geen
grenswaarde maar wordt getoetst aan de oriëntatiewaarde. De hoeveelheid gevaarlijke
stoffen die in een insluitsysteem binnen de inrichting aanwezig is bepaald of de inrichting
onder de werkingssfeer van het Bevi en de Revi valt. Niet alle (toekomstige) type inrichtingen
en gevaarlijke stoffen staan in het Bevi beschreven. Ook bijvoorbeeld het bunkeren van de
nieuwe energiedragers staan niet allemaal genoemd. Om te voorkomen dat in dit soort
gevallen toch te hoge risico’s voor de omgeving ontstaan moet bij vergunningverlening ook
rekening worden gehouden met goede ruimtelijke ordening. Bij de vergunningverlening is een
ruimtelijke onderbouwing verplicht. Hierbij is ook het omgevingsaspect externe veiligheid van
belang. Dus ook als de inrichting (activiteit binnen de inrichting) nog niet beschreven is in
vigerende wet- en regelgeving kan een goede afweging over externe veiligheid worden
gemaakt.
Voor een inrichting is het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 [25] (Brzo 2015) van
toepassing als binnen die inrichting een hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig kan zijn die
groter is dan genoemd in bijlage I van de zogenoemde Seveso III richtlijn (Richtlijn
2012/18/EU) [24]. In het Brzo 2015 wordt voor de drempelwaarden verwezen naar deze
Europese richtlijn. Als de inrichting onder de werkingssfeer van het Brzo 2015 valt is
aanvullend op de hierboven genoemde wetgeving de inrichting ook verplicht een
veiligheidsbeheerssysteem en een veiligheidsmanagementsysteem te hebben voor het
identificeren, analyseren, beheersen en borgen van de interne en externe veiligheidsrisico’s.
Het betreft een zwaar regime van regels en voorschriften die bedoeld zijn voor de zware
chemische industrie.
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Voor de opslag en het gebruik van batterijen is er de Circulaire risicobeheersing Lithium-ion
energiedragers [26] en de Handreiking Elektriciteit opslagsystemen [27]. Daarnaast is de
PGS 37 [28] in ontwikkeling. Deze documenten bevatten beschrijvingen over de
omgevingsrisico’s van energiedragers en te treffen maatregelen.
Bovengenoemde wet- en regelgeving is van toepassing voor inrichtingen. Bij verlading van
brandstoffen rechtstreeks vanuit een tankauto op de kade naar een schip is niet
vanzelfsprekend sprake van een inrichting. Alleen als het een vaste installatie betreft wordt
gesproken over een inrichting (Wet Milieubeheer art. 1.1 vierde lid). Is geen sprake van een
inrichting dan wordt voor de veiligheidsaspecten gekeken naar de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen over de weg en het ADR [29] (Accord relatif au transport international de
marchandises Dangereux par Route). Het ADR omvat onder andere eisen over de
vervoersvoorwaarden en eisen aan verpakkingen en tanks. De gevaarlijke stoffen worden
ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. De indeling is de basis voor de
vervoersvoorwaarden die met deze manier van indelen ook van toepassing kunnen zijn voor
nieuwe energiedragers. Doordat de indeling op basis van de gevaarseigenschappen van de
stof gedaan wordt, zijn ook de technische en organisatorische voorschriften ten aanzien van
de veiligheid gebaseerd op de stofeigenschappen. Daarnaast kan bij het toestaan van de
verladingsactiviteiten op basis van een goede ruimtelijke ordening ook een goede afweging
over externe veiligheid worden gemaakt.
Toekomstige wet- en regelgeving
Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet [30] van kracht. Het betreft een stelselherziening
van het omgevingsrecht. Het beoordelingskader blijft in basis gelijk. Echter nu geldende
wetten en besluiten in relatie tot de inrichtingen, het Brzo 2015 en externe veiligheid komen
te vervallen. De nieuwe Omgevingswet is één wet met daarbij horend vier besluiten die alle
huidige wetgeving en besluiten van het omgevingsrecht vervangen. Voorschriften uit de
vervallen besluiten worden dan opgenomen in nieuwe besluiten. Ze worden opnieuw
geordend, maar zoals gezegd de boordelingskaders blijven in basis gelijk. De regelgeving
voor de opslag en overslag van brandstoffen op het land gaat over naar die nieuwe besluiten.
Regels in het huidige Activiteitenbesluit die voor de op- en overslag van brandstoffen gelden
staan na 1 januari 2022 vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving [31] (Bal) in paragraaf
3.8.3 Bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen. Onder de Omgevingswet komt
de term inrichting te vervallen en wordt gesproken over activiteiten die op een locatie
plaatsvinden. Bij de beschrijving van de activiteit wordt niet expliciet een brandstof
beschreven. In de regels wordt naast diesel en benzine gesproken over het tanken van CNG,
LPG, LNG, en waterstof. Voor de laatste drie geldt conform het Bal een vergunningplicht.
Andere nieuwe energiedragers worden in het Bal niet vermeld. Regels in de paragrafen 4.36,
4.37, 4.41, 4.42, 4.43 en 4.107 van het Bal worden afhankelijk van de te bunkeren brandstof
van toepassing verklaard. In deze regels wordt verwezen naar documenten die de stand der
techniek weergeven en worden beschouwd als de best beschikbare technieken. Een
voorbeeld is de PGS 33-2 voor het afleveren van LNG aan vaartuigen [42]. In deze paragrafen
staan ook regels met betrekking tot externe veiligheid en aan te houden afstanden tot
bouwwerken in de omgeving.

16

Rapport / Veiligheidsaspecten nieuwe energiedragers binnenvaart

Voor de vergunning plichtige activiteiten gelden na 1 januari 2022, met de komst van de
Omgevingswet de beoordelingsregels die in paragraaf 8.5.1. van het Besluit kwaliteit
leefomgeving [32] (Bkl) zijn opgenomen. De beoordelingsregels schrijven voor maatregelen
te treffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen hiervan te beperken en gebruik te
maken van de best beschikbare technieken. Daarnaast moet ook getoetst worden aan de
regels die gelden voor de externe veiligheidsrisico’s. De normering voor externe veiligheid
blijft onder de Omgevingswet ongewijzigd ten opzichte van de vigerende wetgeving.
Mocht sprake zijn van een activiteit die (nog) niet beschreven is in het Bal, dan kan op basis
van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (Afdeling 5.1 Bkl) een goede
afweging worden gemaakt over de veiligheidsrisico’s voor de omgeving.
Naast de Omgevingswet en vier besluiten blijft het ADR na 1 januari 2022 uiteraard van
toepassing op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze regelgeving blijft ongewijzigd
(afgezien van de tweejaarlijkse actualiseringscyclus).
Aan de landzijde zijn zowel in de huidige als in de toekomstige wetgeving voldoende
mogelijkheden om de veiligheidsaspecten van nieuwe energiedragers te beoordelen en de
installaties op een veilige manier uit te voeren.
Net als in de huidige wetgeving staat ook in de toekomstige wetgeving beschreven hoe de
externe veiligheidsrisico’s bepaald moeten worden. Deze methodiek blijft onder de
Omgevingswet ongewijzigd. Voor bunkerstations geldt dat de risico’s afhankelijk zijn van de
te verladen brandstof, de grootte van de opslag en de hoeveelheid verlading. De risico’s
moeten daarom per bunkerstation berekend worden. Hiervoor gelden, behalve voor diesel,
geen vaste afstanden die in de wetgeving zijn opgenomen.
2.4.2

Waterzijde
Ook aan de waterzijde gaat het om regelgeving die extra is, toegespitst op nieuwe
energiedragers. Aan de waterzijde is LNG momenteel het verst doorontwikkeld. Voor zowel
varen met LNG aangedreven schepen als voor het brandstof innemen door die schepen zijn
nieuwe regels ontwikkeld of is bestaande regelgeving aangepast. Het gecreëerde juridische
kader biedt de mogelijkheid om in de toekomst ook andere brandstoffen aan te wijzen om
deze op gelijkwaardige manier te kunnen behandelen.
We noemen hier als relevante landelijke regelgeving de Richtlijnen Vaarwegen en het
Rijnvaart Politie Reglement en als voorbeelden van lokale regelgeving de
havenverordeningen van Rotterdam en Amsterdam.
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Richtlijnen vaarwegen [33]
Laad- en losplaatsen voor gevaarlijke stoffen langs de vaarweg worden door Rijkswaterstaat
beoordeeld met een beoordelingskader (par. 3.10.2). In beginsel worden deze niet
toegestaan voor stoffen met een hoog gevarenpotentieel volgens ADN 1.10.3.1. Daaronder
valt elke tank met een volume groter dan 3 m3 uit klasse 2 (gassen) of 3 verpakkingsgroep I
of II (benzines). Voor diesel, gasolie en aanverwante mengsels geldt dat dus niet.
Bevoorrading v/e bunkerstation is toegestaan mits vlotte en veilige scheepvaart is
gegarandeerd. Dat betekent dat voor elke nieuwe brandstof waarvoor de mogelijkheid van
bunkeren op een locatie langs de vaarweg wordt overwogen, nader bekeken moet worden of
een afwijking van dit uitgangspunt mogelijk is.

Rijnvaart Politie Reglement (RPR) [34]
In het RPR worden LNGaangedreven
schepen
expliciet vermeld. Schepen
die aangedreven worden
door LNG moeten kenbaar
zijn middels een speciaal
bord (art. 2.06). Ook zijn
artikelen opgenomen voor de Figuur 3. Bebording LNG aangedreven schepen tijdens vaart en
veiligheid aan boord van LNG
bij bunkeren
aangedreven schepen tijdens
bunkeren (art. 8.11 rookverbod, ventilatie, brandblusmiddelen op orde), een verbod op LNG
bunkeren tijdens de vaart, beperking van de aanwezigheid van personen in een bunkerzone
van 20 m rond het bunkerpunt, verplicht gebruik bunkercontrolelijst, continue bewaking
bunkerproces, voeren van borden die aangeven dat het bunkerproces gaande is en
hinderlijke waterbeweging vermijden (art. 15.07). Bij schutten in sluizen van LNG
aangedreven schepen geldt dat zeker gesteld moet worden dat tijdens het schutten geen
LNG zal vrijkomen (art. 6.28 lid 10). Voor LNG aangedreven schepen geldt voor de vaart
tussen Basel en Gorinchem en Pannerden en Krimpen aan de Lek een meldplicht (art. 12.01).
Lokale regelgeving
Haven Rotterdam en Haven Amsterdam zijn twee voorbeelden, waarin de bevoegde autoriteit
via de Havenverordening regels stelt mede met het oog op de (externe) veiligheid van de
activiteit bunkeren, ook van nieuwe energiedragers.
Haven Rotterdam
Haven Rotterdam heeft in de Havenverordening 2020 [35] een aantal artikelen opgenomen
die regels stellen aan bunkerlocaties en bunkerwerkwijzen onder andere in het belang van
de externe veiligheid.
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Art. 3.11 staat bunkeren vanaf een schip op een ligplaats toe, mits gemeld en nautisch
beoordeeld.
art. 4.13 verbiedt het (de)bunkeren tussen eens schip en een mobiele voorziening op de wal
in een niet aangewezen gebied of niet aangewezen ligplaats. Dit is een voorbeeld van de
regulering van een walactiviteit door de bevoegde vaarwegautoriteit.
Art. 8.1 vereist in het belang van een schoon milieu en de beheersing van de risico’s van
(toekomstige) energiedragers een bunkervergunning voor aangewezen brandstoffen.
(De)bunkeren kan in gebieden/ligplaatsen worden verboden, toegestaan en worden
gekoppeld aan bepaalde brandstoffen. Voor LNG kunnen beperkingen gelden aan
gelijktijdige operaties (alleen toegestaan als onderdeel van het bunkermanagementplan).
De bunkervergunning kan eisen bevatten aan (art. 8.2 t/m 8.8):
•
•
•
•
•
•
•

Kwalificaties personeel
Financiële draagkracht vergunninghouder
Uitrusting voor veilig bunkeren
24/7 beschikbaarheid
Naleving maritieme veiligheid en beveiliging
Naleving milieueisen
Betrouwbaarheid vergunninghouder

Voorschriften en beperkingen zijn mogelijk aan:
• Locatie en veiligheidsafstanden
• Operationele veiligheid, werkprocedures, gelijktijdige operaties. Hieronder voor bepaalde
brandstoffen en schepen het verplicht gebruik van een bunkercontrolelijst.
• Nautische veiligheid, waaronder het maximum aantal schepen langszij tijdens bunkeren
• Externe veiligheid
• Meldingen
• Voorschriften voor seinvoering bij bunkeren van bepaalde brandstoffen
De bunkercontrolelijst [36] geeft als veiligheidsmaatregel de aanwijzing van een maritieme
veiligheidszone (Marine exclusion zone). Binnen deze zone gelden met het oog op de
veiligheid beperkingen aan activiteiten en aan vaarbewegingen tijdens het bunkeren van
LNG. Figuur 4 geeft een aantal LNG faciliteiten in het Rotterdamse havengebied.

19

Rapport / Veiligheidsaspecten nieuwe energiedragers binnenvaart

Figuur 4.

LNG faciliteiten in Rotterdam

Haven Amsterdam
Haven
Amsterdam
heeft
op
grond
van
de
regionale
havenverordening
Noordzeekanaalgebied ligplaatsen aangewezen voor het bunkeren van LNG met een LNGbunkerschip (zgn. “ship to ship” of STS, zie figuur 5). Bij de aanwijzing is rekening gehouden
met de externe veiligheid en de nautische veiligheid. Hierbij is het instrument LNG-toolkit
toegepast [15]. Er is een maximum bunkerduur van 250 uur per jaar per ligplaats gesteld.
Overigens is dit maximum met name gericht op het bunkeren van zeeschepen. De
veronderstelde pompdebieten (1000 en 400 m3 per uur) zijn niet maatgevend voor de
binnenvaart (ordegrootte 30-60 m3/uur).
Voor niet aangegeven ligplaatsen kan ontheffing worden verleend. Hierbij wordt getoetst aan
de externe veiligheidsafstand “PR 10-6 per jaar” (wettelijke grenswaarde zie hoofdstuk 4) voor
kwetsbare objecten nabij het bunkerpunt. Half jaarlijks wordt bezien of de conclusies nog
geldig zijn met het oog op ontwikkelingen in de omgeving of in de gevraagde bunkerduur.
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Figuur 5.

LNG-bunkerligplaatsen Amsterdam

De regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 reguleert op gelijke wijze als in
Rotterdam de activiteit bunkeren. Haven Amsterdam heeft de bovengenoemde marine
exclusion zone, bedoeld om ontstekingsbronnen en aanvaringen tijdens het bunkeren van
LNG te voorkomen ingevuld. Voor een binnenvaartschip geldt tijdens LNG bunkeren een
minimale passeerafstand van 10 m, voor manoeuvrerende zeevaart 20 m, voor langsvarende
zeevaart 50 m [37].
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3 Visies uit het veld
Met een beperkt aantal stakeholders zijn gesprekken gevoerd om een beter zicht te krijgen
op de lopende ontwikkelingen en de verwachtingen die leven over de ontwikkelingen in de
komende 10 jaar. Per stakeholder volgt nu een kort overzicht van de bevindingen.
N.B. De woordkeuze is van de onderzoekers

3.1

Woensdag 27-01-2021 10.00 uur Havenbedrijf Rotterdam
Waterstof, batterijen, LNG, ammoniak en methanol zijn besproken als mogelijke nieuwe
brandstoffen in de binnenvaart.
Voor ammoniak wordt al snel de opmerking gemaakt dat voor de binnenvaart de toxische
eigenschappen van ammoniak als groot nadeel worden gezien. Zeker voor de infrastructuur
van bunkeren. Niet alle locaties zijn geschikt voor het opslaan van grotere hoeveelheden
ammoniak. Deze brandstof wordt meer geschikt bevonden voor de zeevaart.
Voor de korte termijn worden het bijmengen van diesel en LNG als brandstof aangewezen
voor een eerste reductie van de CO2 uitstoot. Het bijmengen van de diesel gebeurt al en heeft
geen consequenties voor de veiligheidsaspecten. Ook het varen op LNG gebeurt al. Bijv. het
bunkeren van cruiseschepen in de stad. Hiervoor zijn vergunningen verleend o.b.v. vigerende
wet- en regelgeving.
Batterijen worden wel gezien als een toepassing in de toekomst. Zelf is het havenbedrijf bezig
met elektrisch aangedreven schepen voor hun eigen vloot. Met name voor lijndiensten en
voor de kortere afstanden zijn batterijen een goed alternatief. Het swappen van containers
met daarin de batterij wordt bij containerschepen als een veilige ontwikkeling gezien. Hierbij
kunnen de containerterminals als swaplocaties worden gebruikt. Het verladen van een
container naar een tankschip met gevaarlijke stoffen wordt als een verhoogd risico gezien.
Tijdens het swappen is het namelijk mogelijk dat een container uit de kraan valt en daarmee
de ladingtank of leidingen op het schip beschadigt met het vrijkomen van de gevaarlijke lading
tot gevolg.
Waterstof wordt ook als een goede ontwikkeling gezien. Het waterstofgas in cilinders kan net
als de batterijen middels een container worden geladen op het schip. Ze zijn bezig met een
project waarbij eind 2021 een schip op waterstof gaat varen. Aandachtspunt is de voorraad
van containers met waterstof bij de containerterminals, die, als die voorraad gekwalificeerd
zou worden als “opslag”, er toe zou kunnen leiden dat de terminal onder de Brzo wetgeving
zou kunnen komen te vallen. Dat is het geval bij meer dan 5 ton waterstof, ca. 7 containers.
De voorraad waterstof is juridisch gezien dan namelijk geen onderdeel van de vracht,
waardoor de vrijstelling zoals genoemd in Brzo art. 2.1b komt te vervallen. Deze geldt juridisch
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gezien enkel voor het verladen van containers met vracht. Het Brzo is een lastenverzwaring
voor de terminal waar de huidige wetgeving juist een uitzondering voor maakt.
In Duitsland vaart al een schip op methanol. Op dit moment is er geen project met methanol
waar het havenbedrijf aan meedoet. Het is relatief eenvoudig voor de schepen en
bunkerstations om hier naar over te stappen. Weinig risico’s voor de omgeving.
Voor alle brandstoffen geldt volgens de regelgeving dat het schip even veilig moet worden
ontworpen als nu. Het extern veiligheidsrisico zit meer bij de bunker activiteiten. Perceptie is
ook een belangrijk aspect. Zorgen dat niet gesproken gaat worden over “gifschepen”.

3.2

Vrijdag 29-01-2021 09.00 uur Havenbedrijf Amsterdam
Haven van Amsterdam wil een duurzame haven worden die alternatieve brandstoffen
faciliteert en schone schepen stimuleert. Bezig met een audit tool voor het ship to ship
bunkeren van alternatieve brandstoffen. Maar dit betreft nu nog voornamelijk zeevaart.
Waterstof (gas en natriumboorhydride), batterijen, LNG, ammoniak en methanol zijn
besproken als mogelijke nieuwe brandstoffen in de binnenvaart.
In de haven wordt al gevaren op LNG en ook het bunkeren van LNG vindt plaats. De
wetgeving moet nog worden aangepast. Het vergunningen traject was een uitdaging. ADN
heeft enkel regels voor het verladen van LNG, niet voor het bunkeren. Uiteindelijk met goed
overleg is alles vergund en in bedrijf.
Waterstof wordt als goed alternatief gezien in de binnenvaart. Het swappen van waterstof
containers en de opslag van de container op de wal kan lang niet bij alle bunkerstations. Hier
moet meer naar mogelijkheden bij containerterminals worden gekeken. Daarnaast wordt het
directievaartuig omgebouwd om te varen op natriumboorhydride (waterstofdrager in vaste
vorm).
Ammoniak wordt als een minder goed alternatief gezien. Door de toxische effecten van deze
stof wordt deze minder geschikt bevonden voor de binnenvaart. Wel wordt het als goed
alternatief voor de zeevaart gezien.
Methanol wordt als een goed alternatief gezien voor de binnenvaart en de short sea. Het heeft
weinig risico’s, is vergelijkbaar met diesel. Door het vlampunt van de stof (< 55 °C) is een
aanpassing in de regelgeving wel noodzakelijk. Aanpassingen aan de schepen en de
bunkerstations zijn klein. Methanol kan ook als waterstofdrager worden gebruikt.
Batterijen zijn ook een goed alternatief. Echter over het opladen op de kade moet goed
worden nagedacht. In de stad is een beperkte stroomleveringscapaciteit. Hier kan met het
huidige netwerk een tekort ontstaan. Een project met een flowbatterij is gestart voor het traject
Amsterdam – Rotterdam. Hierbij wordt na ontlading het elektrolyt gewisseld in plaats van de
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hele batterij. Hierdoor wordt mogelijk minder of geen capaciteit van het stroomnetwerk
gevraagd.
Focus voor de toekomst ligt bij het klimaat, duurzaamheid en lokale schone lucht. LNG lijkt
het hierdoor een beetje te verliezen van schonere alternatieven.

3.3

Dinsdag 02-02-2021 13.00 uur Marin
Marin heeft een aantal studies in gang gezet over emissiearme binnenvaart.
Waterstof, LNG, ammoniak en methanol zijn besproken als mogelijke nieuwe brandstoffen in
de binnenvaart.
Aandachtspunt binnen de opgave tot verduurzaming van de binnenvaart is het gebrek aan
richting en focus. Vanuit de overheid wordt naar de markt gekeken, terwijl de markt alleen
naar de economische voordelen kijkt. Als er een richting wordt gekozen komt er ook meer
focus op de innovatie en de doorontwikkeling van bestaande mogelijkheden die nog niet
effectief genoeg zijn. Met dit type vraagstukken moet in road maps gedacht worden.
Diesel nog steeds de eerste keuze in brandstof. Veel kilometers met weinig
bunkermomenten. Goedkoop en is doorontwikkeling van de brandstof en bijmenging al een
stuk schoner in gebruik dan jaren geleden. Voor nu eerst kijken naar de kortere trajecten van
binnenschepen. Maar een Europese visie is voor de langere afstanden een must voor een
goede focus en uniformiteit.
Dimethylether4 is technisch gezien een goed alternatief. In Azië is deze stof al in gebruik als
brandstof. In Nederland wordt hier weinig mee gedaan. Geen hoge verwachtingen van deze
brandstof in Nederland in de toekomst.
LNG is voor nu een goed alternatief. Voor LNG als brandstof is wetgeving ontwikkeld. LNG
heeft geen zero emissie. En nu na een aantal jaren wordt duidelijk dat in Nederland LNG niet
echt is doorgebroken.
Voor methanol is voor de constructie van de installatie op een schip nog geen standaard layout en is ook nog geen wetgeving beschikbaar. Het neemt meer ruimte van het schip in dan
diesel. Methanol moet 80 cm van de romp van het schip worden opgeslagen. Techniek is ook
nog niet helemaal zo ver. Een motor die op methanol vaart is nog niet uitontwikkeld. Methanol
kan wel gebruikt worden in combinatie met bijvoorbeeld elektrische aandrijving. Daarnaast is
methanol niet zonder emissies (CO2). Er is een cyclus nodig voor de beperking van de

4

Dimethylether kan als alternatieve brandstof gebruikt worden en is onder normale temperatuur en druk
een gas. Door het te comprimeren, is het net als lpg vloeibaar in een tank te vervoeren. Het is te maken
uit biomassa, CO2 of bijvoorbeeld waterstof.
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emissie. Gebruik van CO2 uit bestaande verbrandingsprocessen of groene productie zijn
mogelijkheden.
Waterstof neemt op dit moment, met de huidige ontwikkelingen, nog te veel ruimte in op het
schip. Er is veel ruimte nodig om gewenste afstanden af te kunnen leggen. Het is wel een
emissie loos alternatief.
Ammoniak heeft geen CO 2 emissie, maar is niet emissie loos als je kijkt naar andere
schadelijke gassen zoals bijvoorbeeld stikstofgassen (NOx). Ook de toxische eigenschappen
wegen zwaar. Lijkt op korte termijn niet geschikt voor de binnenvaart.

3.4

Dinsdag 02-02-2021 15.00 uur Lloyd’s Register
Waterstof, batterijen, LNG, ammoniak en methanol zijn besproken als mogelijke nieuwe
brandstoffen in de binnenvaart.
Voor alle nieuwe ontwikkelingen die niet in wet en regelgeving worden beschreven moet een
ontheffing worden aangevraagd. Voor de meeste alternatieve brandstoffen betekent dit dat
middels een risicoanalyse de veiligheid moet worden aangetoond. Hierbij wordt enkel
gekeken naar de schepen. De bunkerstations en de toevoer naar de bunkerstations over land
vallen hier buiten. Hiervoor gelden andere eisen.
Op het gebied van LNG is al veel gedaan op het gebied van regelgeving. De regelgeving is
hierop aangevuld.
Het gebruik van batterijen in de binnenvaart is geen probleem voor de geldende wet- en
regelgeving. Hiervoor zijn geen aanpassingen nodig.
Voor het gebruik van waterstof moet middels risicoanalyses worden aangetoond dat dit een
veilige brandstof is. In Europa zijn 24 landen overtuigd dat waterstof op een schip ook gezien
moet worden als brandstof en niet als lading. Hier moet dus op een andere manier naar
gekeken worden.
Ammoniak en methanol zijn niet zonder emissies. Deze kunnen op de korte termijn eventueel
ingezet worden, maar zullen uiteindelijk ook weer vervangen moeten worden om aan de
klimaatdoelstellingen te voldoen.
Om een goed vergelijk van de economische aspecten te kunnen maken tussen diesel en de
alternatieven zouden alle nieuwe brandstoffen ook belastingvrij moeten worden.
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3.5

Woensdag 03-02-2021 11.00 uur ILT
Besproken is de rol van ILT in het netwerk van betrokkenen. ILT houdt toezicht op de
bevoegde gezagen voor milieu en ruimtelijke ordening. Voor de scheepvaart geeft ILT
toestemming om af te wijken van de constructie eisen voor een individueel schip. Een
klassebureau, bv. Lloyds Register, doet met de initiatiefnemer het voorwerk om de vereiste
equivalente veiligheid aan te tonen. Voor LNG is er nu een vaste richtlijn voor de andere
nieuwe energiedragers nog niet.
Voor batterijen speelt bv de locatie op het schip. De batterijcontainer beïnvloedt de stabiliteit
(gewicht) en je wilt hem uit oogpunt van veiligheid ook niet heel dichtbij de stuurhut.
De rol van de omgevingsdiensten in de vergunningverlening is belangrijk. Land en water
begrijpen elkaar niet altijd. Boord-boord overslag is bv. geregeld in de havenverordeningen.
Meer onderling overleg zou goed zijn.
Voor de nieuwe ontwikkelingen loopt de wetgeving achter. LNG is het verst en groeit, vooral
op vaste routes. Het bijmengen van biobrandstoffen zal op korte termijn toenemen. Als
nieuwe brandstoffen in dual fuel (DF) motoren kunnen worden ingezet versoepelt dat de
transitie.

3.6

Donderdag 04-02-2021 15.00 uur IFV
Waterstof en batterijen zijn besproken als mogelijke nieuwe brandstoffen in de binnenvaart
waar door het IFV al naar gekeken is.
Vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid wordt deelgenomen aan het WIVP, het waterstof
veiligheid innovatie programma. Programma is een klein jaar in de lucht en heeft aandacht
voor waterstof als brandstof op alle mogelijke manieren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
risicobeoordelingen zoals die ook voor bestaande procesinstallaties wordt gebruikt.
Over het algemeen geldt voor de hulpdiensten dat in het kader van veiligheid een incident op
een schip altijd lastig te bestrijden is. Vaak is de locatie (ligging) van het schip moeilijk
bereikbaar en ook in het schip zelf is de werkruimte beperkt. Voor de beoordeling van nieuwe
brandstoffen wordt gekeken naar de veiligheid voor de mensen op het schip, de
bestrijdbaarheid en veiligheid het brandweerpersoneel, de gevolgen voor de omgeving en de
gevolgen voor het milieu.
Waterstof wordt ook op het land vaker ingezet als brandstof. Effecten van een incident met
waterstof kunnen zeker leiden tot effecten in de omgeving. Het betreft een relatief kortstondig
effect. Als waterstof vrijkomt ontstaat warmtestraling naar de omgeving bij brand en mogelijk
explosiegevaar door ophoping van gas in het schip.
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Brand in een batterij kan voor langdurige effecten zorgen in de omgeving. Het is lastig een
batterij te blussen en zodanig te koelen dat de brand niet opnieuw oplaait. De batterij zelf is
geen gevaarlijke stof, maar bij een brand kunnen schadelijke stoffen voor de omgeving
vrijkomen.
Beide alternatieven zijn goed denkbaar voor de binnenvaart.

3.7

Donderdag 11-02-2021 10.00 uur EICB
Waterstof, batterijen, LNG, ammoniak, mierenzuur en methanol zijn besproken als mogelijke
nieuwe brandstoffen in de binnenvaart.
LNG is de afgelopen jaren niet verder in de lift gekomen door een lage olieprijs. LNG kan een
optie worden voor de binnenvaart als de olieprijs weer gaat stijgen. Ook als de zeevaart meer
LNG gaat gebruiken kan het zijn dat de binnenvaart hierop meelift. Cruiseschepen wereldwijd
varen nu op LNG.
Biodiesel, bijmenging en dergelijk zijn allemaal oplossingen voor de korte termijn die voor een
eerste CO2-reductie gaan zorgen. Die ontwikkeling is al gaande.
Ammoniak en mierenzuur lijken niet de voorkeur te krijgen. Dit in verband met de
veiligheidsaspecten die bij deze stoffen een grote rol spelen. Ammoniak heeft wel een hoge
energiedichtheid en geen CO2-emissie. Wel is sprake van andere emissies die ook schadelijk
kunnen zijn.
Waterstof in poedervorm is nog sterk in ontwikkeling. Op dit moment wordt nog onderzoek
gedaan naar meer stabiele reacties. Ook zijn er nog geen industriële ontwikkelingen voor het
upgraden en het transport van deze stof. Nog niet geschikt op dit moment om te gebruiken.
Waterstof in een vloeibare drager (LOHC) heeft op dit moment vier keer het volume van diesel
nodig om eenzelfde afstand af te kunnen leggen. Daarnaast is eenzelfde capaciteit nodig
voor het opslaan van de gebruikte brandstof om daarna weer op te waarderen. Dit vraagt
voor nu nog te veel ruimte in een schip. Voor waterstof ontwikkeling moeten nog subsidies
komen en dit moet vanuit Europa een push krijgen voor een goede ontwikkeling.
Batterijen zijn interessant maar hebben nog meer vermogen nodig om een goed alternatief
te kunnen zijn. Nu is dat alleen voor de korte afstanden interessant.
Nieuwbouwschepen worden op dit moment veel met een elektrische aandrijving gebouwd.
Nu nog aangedreven met een diesel generator, maar eenvoudig om te zetten naar een
aandrijving met een alternatieve brandstof.
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3.8

Donderdag 18-02-2021 14.00 uur DCMR
In het kader van de vergunningverlening is een goede samenwerking met het havenbedrijf
noodzakelijk. Alles op het water valt onder de verantwoordelijkheid van het havenbedrijf en
alles op de kade onder die van de DCMR. Hierbij wordt vooral in goed overleg gekeken op
welke manier en met welke wetgeving het gemeenschappelijke doel het beste te bereiken is.
Dus vooral de samenwerking is bij vergunning trajecten van groot belang.
Voor de LNG-verlading vanuit tankauto’s die nu vergund is door de DCMR is bepaald dat de
locaties waar een vaste opstelplaats is voor de LNG-tankwagens worden beschouwd als
inrichtingen. Bijhorende maatregelen kunnen bij de tankwagen of bij het schip verplicht
worden gesteld, afhankelijk van de afspraken die hierover gemaakt zijn tussen de bevoegde
gezagen onderling.
Kijkend naar ammoniak en waterstof zal in het kader van de vergunningverlening een goed
inzicht gegeven moeten worden van de risico’s voor de omgeving. Hiervoor is de huidige wet
en regelgeving voldoende. Ook moet bij containerterminals aandacht zijn voor het mogelijk
overschrijden van de Brzo drempelwaarden. De nieuwe energiedragers zouden er niet voor
moeten zorgen dat een containerterminal onder de Brzo wetgeving zou komen te vallen terwijl
de huidige wetgeving ze nu juist hiervan uitsluit. De activiteiten zijn in basis hetzelfde. Alleen
betreft het nu geen lading, maar is er sprake van een brandstof. Omgevingsdiensten die de
vergunning verlenen moeten hier landelijke afspraken over maken, zodat iedereen hier
hetzelfde mee omgaat en de waterstofcontainers als lading beschouwd. Dan is en blijft de
containerterminal buiten de werkingssfeer van het Brzo.

3.9

Maandag 22-02-2021 10.30 uur VVIV
(Vereniging voor importeurs van verbrandingsmotoren)
Waterstof, batterijen, LNG, ammoniak, en methanol zijn besproken als mogelijke nieuwe
brandstoffen in de binnenvaart.
Naast waterstof en batterijen is er weinig ruimte voor alternatieven. Er is een gebrek aan
focus. Hiermee wordt bedoeld dat potentiële investeerders aarzelen, omdat het risico “op het
verkeerde paard te wedden” te groot is. Technisch kan veel, maar meer zekerheid op langere
termijn is gewenst.
Bijmengen van Fame is slecht voor het vermogen van de motor en zorgt voor veel uitval. Het
geeft meer emissie dan enkel diesel. HVO bijmengen is beter en schoner (minder emissie)
en heeft een stabiele kwaliteit.
LNG is en blijft een uitdaging. Hiervoor gelden strenge restricties omdat het een cryogene
stof is. Bestaande motoren ombouwen naar LNG-motoren kan maar dit geeft veel
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methaanslip en de kosten zijn heel hoog. En bestaan goede LNG-motoren, maar de overheid
is gestopt met LNG-subsidies.
Vloeibare waterstof moet heel koud worden opgeslagen. Dat in combinatie met hoge
buitentemperaturen in de zomer maakt dat boiloff gasemissie onvermijdelijk is (de cryogene
temperatuur wordt gehandhaafd door gecontroleerde verdamping van de vloeistof). Dit alles
zorgt voor een complex systeem.
Motorbouwers zijn voorstander van methanol als waterstofdrager. Met kleine aanpassingen
kan een bestaande motor hier op draaien. Methanol kan groen, synthetisch en is een relatief
bekende stof die nu ook al veel in omloop is. Methanol kan in de bestaande dieseltank worden
opgeslagen.
Ammoniak kan maar betreft een toxische stof. De installatie mag daarom nooit enige lekkage
hebben. Ook tijdens een storm moeten alle leidingen en koppelingen volledig lekvrij zijn. Het
is een complexe en kostbare installatie.

3.10

Donderdag 24-02-2021 11.00 uur Wärtsilä
Nu wordt al bijmenging van diesel met HVO en Fame en LNG toepast. Beide dragen bij aan
de reductie van de CO2 emissie in vergelijking met reguliere diesel. Dit is niet voldoende voor
het behalen van de gestelde klimaat doelen.
In Europa zijn veel ontwikkelingen en pilots op het gebied van nieuwe energiedragers.
Projecten met methanol, gas/diesel concept, ammoniak als waterstofdrager, waterstof met
fuel cells, en varianten daarop.
Vanuit Zes, waar Wärtsilä ook in deel neemt, is een concept ontwikkeld van een batterij
opgesteld in een container die dit jaar in gebruik genomen gaat worden. Zie voor inhoudelijke
informatie https://zeroemissionservices.nl/. De container is door Lloyds akkoord bevonden. In
het kader van veiligheid is een volledige risicoanalyse uitgewerkt die geresulteerd heeft in
een container met stationaire technische preventieve en repressieve maatregelen die zorgen
voor een veilig ontwerp. Ook is nagedacht over de locatie van de batterij op het schip en ten
opzichte van mogelijke ADR lading. Op dit moment zijn twee containers nodig voor het rondje
Moerdijk Alphen aan de Rijn.
Als deze container de standaard wordt kan hij ook eventueel in de toekomst verder ontwikkeld
worden voor de opslag van waterstof of een andere brandstof.
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4 Vaarwegsituaties
4.1

Inleiding
De volgende situaties zijn van belang voor het vergelijken van de risico’s van nieuwe
brandstoffen met diesel:
•
•
•
•

Varen
Bunkeren
Schutten
Liggen

In deze vaarwegsituaties gaat het om scenario’s van vrijkomen van de gevaarlijke stof, de
brandstof, en de risico’s daarvan. Voor LNG zijn scenario’s met het oog op de
ongevalsbestrijding al uitgewerkt [1]. Het overzicht van mogelijke scenario’s is getoond in
figuur 6.

Figuur 6.

LOC-scenario’s LNG binnenvaart [1]

In dit rapport worden de scenario’s niet in hetzelfde detail behandeld. Ongevalsbestrijding is
immers niet de focus van dit rapport. Wel zal voor elke nieuwe brandstof die grootschalig
wordt ingezet een specifiek onderzoek nodig zijn gericht op inzetstrategieën voor de
hulpdiensten. Te meer daar scheepsongevallen bestrijding voor hulpdiensten een complex,
specialistisch onderwerp is.
Voor het omgevingsrisico is het de vraag of een nieuwe brandstof andere of grotere risico’s
met zich meebrengt dan de huidige (diesel). Dat bespreken we nu voor de verschillende
vaarwegsituaties. Hierbij wordt gekeken naar twee maten voor het omgevingsrisico: het
plaatsgebonden risico en de aandachtsgebieden. Deze staan centraal in de beoordeling van
omgevingsrisico’s in het kader van de nieuwe Omgevingswet.
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Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en
onbeschermd bevindt op een bepaalde plaats in de omgeving van een risicobron, zoals een
bunkerstation of een vaarweg, overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. De
wettelijke grenswaarde die hiervoor geldt is dat de kans op overlijden door een dergelijk
incident niet groter mag zijn dan eens in de miljoen jaar. Dit is het “basisbeschermingsniveau”
voor de burger dat door de overheid wordt gegarandeerd. Deze waarde is als een contour op
een kaart aan te geven, dit wordt dan de “PR 10-6-contour” genoemd. Woningen en andere
verblijfsgebouwen mogen niet binnen deze contour gerealiseerd worden. Dit is wettelijk
vastgelegd in zowel de nu geldende wetgeving, als in de toekomstige wetgeving.
In zekere zin is het plaatsgebonden risico een maat voor de kwaliteit van een installatie of
transportsysteem: hoe vaak komt het nou voor dat vanuit dat systeem zo’n groot schadelijk
effect ontstaat dat een mens daaraan kan overlijden? Op plaatsen waar zich kwetsbare
mensen bevinden borgt de overheid dat die frequentie kleiner is dan eens in de miljoen jaar
(10-6 per jaar). Dat wordt van twee kanten bewerkstelligd. De installatie voldoet aan de best
beschikbare technieken (vergunningverlening). De omgeving houdt kwetsbare mensen op
voldoende afstand en/of beperkt hun aanwezigheid (ruimtelijke ordening, toedeling van
functies aan locaties).
Aandachtsgebieden
Aandachtsgebieden zijn gebieden rond een risicobron waar mensen binnenshuis, zonder
aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren die in de omgeving
kunnen optreden, met andere woorden kunnen overlijden als gevolg van een incident met
gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van die levensbedreigende gevaren zijn warmtestraling door
een brand, overdruk door een explosie en inademing van giftige stoffen door een gifwolk. Het
gevaar is dus afhankelijk van de stof en het type effect.
Aandachtsgebieden maken inzichtelijk waar bij een ongeval met gevaarlijke stoffen nog
levensgevaar bestaat, zelfs voor personen die binnenshuis zijn. Diesel heeft bijvoorbeeld
alleen een brandaandachtsgebied (brand is het enige gevaar); ammoniak alleen een
gifwolkaandachtsgebied (giftigheid is het dominante gevaar); LNG heeft een
brandaandachtsgebied en ook een explosieaandachtsgebied (uitstroming vormt brandbare
wolk die kan exploderen). Binnen de aandachtsgebieden is mogelijk extra aandacht nodig om
aanwezigen te beschermen. Voorbeelden zijn maatregelen om mensen veilig te laten
schuilen of veilig te laten vluchten. Of dat nodig is, is ter beoordeling van het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag moet een beoordeling geven van de kans op het overlijden van meer dan
10 personen ineens door een incident met gevaarlijke stoffen. Deze beoordeling is nodig als
sprake is van een nieuwe situatie met gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld het veranderen van
het type brandstof bij een bunkerstation) of bij de bouw van een nieuw gebouw binnen een
aandachtsgebied.
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Onder de Omgevingswet wijst het bevoegd gezag in het Omgevingsplan functies toe aan
locaties. Het bevoegd gezag kan er voor kiezen aan de gronden binnen een aandachtsgebied
functies toe te wijzen waar personen kunnen verblijven. Omdat het binnen een
aandachtsgebied is, moet het bevoegd gezag afwegen of personen voldoende zijn
beschermd en eventueel beperkingen in het grondgebruik aangeven, denk aan een maximale
bouwhoogte, of extra maatregelen treffen. Wanneer ook nieuwbouw van zeer kwetsbare
gebouwen mogelijk is waarin mensen minder zelfredzaam zijn, zoals een ziekenhuis of
gevangenis, moeten deze bouwwerken extra brandwerend worden uitgevoerd.
Voor zowel het plaatsgebonden risico als de aandachtsgebieden is wettelijk vastgelegd hoe
en met welk rekenprogramma deze contour berekend moet worden. De resultaten zijn
afhankelijk van het type brandstof, de hoeveelheid brandstof en het aantal verladingen. Voor
elke situatie kan dit weer anders zijn. Een dergelijke berekening waarbij in één berekening
zowel het plaatsgebonden risico als de aandachtsgebieden berekend worden heet een
kwantitatieve risicoanalyse (QRA).

4.2

Varen
De risico’s door het onbedoeld vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens de vaart worden
berekend met een kwantitatieve risicoanalyse. Het rekenprotocol daarvoor is de handleiding
Risicoanalyse Transport (HART) [12]. Daaruit volgen twee belangrijke conclusies:
• De berekening betreft het transport van gevaarlijke stoffen als lading. De brandstoftank
als zodanig wordt niet beschouwd. Enerzijds is hij veel kleiner dan een ladingtank,
anderzijds is de kans dat het schip juist ter hoogte van de brandstoftank met grote impact
wordt geraakt veel kleiner dan ergens in de gehele ladingzone. De brandstoftank
onderdeks speelt derhalve in de risicoberekening geen rol.
• De berekening betreft het transport in tankschepen. Containers worden niet beschouwd.
Enerzijds is de inhoud van een container zeer beperkt, orde grootte 20 m3, anderzijds is
de kans op het raken van een container zodat er een lekkage van de gevaarlijke stof
optreedt zeer klein. Wel raken op het dek gestuwde containers na impact mogelijk te
water. Containers spelen derhalve in de risicoberekening eveneens geen rol.
Voor de nieuwe brandstoffen geldt dit nog in versterkte mate. De constructie eisen voor de
plaatsing van de brandstoftank en aansluitingen in het schip en de omhulling ervan
(secondary containment, dubbelwandige piping) zijn in het algemeen strenger dan voor
diesel. De interim rekenmethodiek voor LNG-bunkerstations [16] stelt dat de LNGbrandstoftanks in het schip als gevolg van een aanvaring niet zullen scheuren, alleen
vervormen. De inhoud van de brandstoftank zorgt niet voor grote effecten in de omgeving en
door de constructie eisen is de kans op vrijkomen van de brandstof heel klein. De combinatie
van deze twee factoren zorgt er voor dat deze voor de risicoberekening geen rol spelen.
Het varendeweg bunkeren, het betanken van een schip tijdens de vaart, heeft nu een
belangrijk aandeel in de omzet van de bunkerstations. De wijze waarop en de frequentie
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waarmee de activiteit momenteel wordt uitgevoerd voegt geen extra risico toe aan de risico’s
van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de vaarwegen [44]. Voor de nieuwe brandstoffen
zal moeten worden beoordeeld of varendeweg bunkeren mogelijk is. Dit ligt niet in de
verwachting o.a. vanwege de hogere technische complexiteit van de operatie. De nieuwe
brandstoffen hebben extra gevaarseigenschappen t.o.v. diesel, met name het veel lagere
vlampunt en/ of vergen een nauwkeurige postionering van een brandstofcontainer. Voor LNG
is het varendeweg bunkeren niet toegestaan.
Een mogelijke invloed op het bestaande risicobeeld tijdens de vaart ontstaat dus alleen als
binnenlands gelegen bunkerpunten grootschalig vanuit tankschepen zouden worden
bevoorraad, vergelijkbaar met de bevoorrading van de huidige bunkerstations met diesel. Dit
is op korte termijn niet de verwachting (zie H3). Uit een onderzoek naar de optimale
locatiekeuze voor een LNG-bunkerstation volgde één locatie nabij Nijmegen met een doorzet
van ca. 2000 ton per jaar [13]. Met een bunkervolume van ca. 50 m3 per keer komt dit neer
op ca. 100 bunkeroperaties per jaar. Het huidige aantal klanten voor een bunkerstation aan
een hoofdvaarweg is tenminste een factor 10 groter.

4.3

Bunkeren
Om brandstof in te nemen voor de vaart bestaan verschillende mogelijkheden. Meest
gangbaar is het bezoek aan een bunkerstation langs de vaarweg. Vanuit het bunkerstation,
meestal vanuit een tankschip of ponton, wordt gasolie/diesel verpompt naar de
brandstoftanks van het schip. Daarbij gaat het om kleinere hoeveelheden dan in de zeevaart.
Per levering zijn hoeveelheden van 20-50 m3 gangbaar, waar het in de zeevaart om enkele
duizenden m3 kan gaan.
In Nederland zijn ongeveer 90 bunkerstations langs de vaarwegen gevestigd, zie figuur 7.
Voor de beroepsvaart bevoorraden zij de scheepvaart met vrijwel volledig gasolie/diesel. LNG
aangedreven schepen zijn er momenteel enige tientallen, de overige brandstoffen verkeren
merendeels in de pilotfase. Per brandstof zijn er verschillen in de wijze van bunkeren, zie
tabel 5.
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Figuur 7.

Netwerk bunkerstations [43]

Uit tabel 5 blijkt dat een klassiek bunkerstation niet zomaar geschikt is voor nieuwe
brandstoffen. Voor het overzetten van containers (waterstof, batterijen) moet een
containerkraan ter beschikking zijn. Het direct verpompen van tankwagen naar schip is een
operatie die, mits vergund, op elke geschikte kade kan plaatsvinden. Methanol is het meest
verwant aan diesel, maar vereist ook nog wel enige aanpassing van de installatie. Het is
echter wel alom beschikbaar en leent zich wel voor distributie via het bestaande netwerk van
bunkerstations.
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Brandstof

Bevoorraden
Bunkerpunt

Locatietype

Transfer brandstof

Diesel

tankschip

Schip/ponton langs
vaarweg

Verpompen via
slangaansluiting

LNG

Tankwagen

havenkade

Verpompen via
slangaansluiting direct
naar schip of via ponton

LNG

Tankcontainer

containerkade

Swappen
brandstofcontainer

LNG

tankschip

Schip/ponton langs
vaarweg

Verpompen via
slangaansluiting

MeOH

tankschip

Schip/ponton langs
vaarweg

Verpompen via
slangaansluiting

MeOH

Tankwagen

havenkade

Verpompen via
slangaansluiting direct
naar schip of via ponton

Waterstof1)

Flessenwagen,
Container

containerkade

Swappen
brandstofcontainer

Batterijcontainer

Container

containerkade

Swappen
brandstofcontainer

Ammoniak2)

Tankcontainer

containerkade

Swappen
brandstofcontainer

1)

waterstof kan in allerlei vormen worden “verpakt”. Hier beschouwen we alleen de meest
kansrijke op korte termijn: een bundel van hoge druk tanks in een container [11]. In langer
perspectief zijn kandidaten: als cryogene vloeistof, in metaalhydrides, in
metaalwaterstofzouten, in organische vloeistoffen (LOHC). Ook ammoniak en methanol
zijn naast mierenzuur stoffen die kunnen dienen als waterstofbron d.m.v. een reform
reactie.

2)

ammoniak kan in min of meer vergelijkbare brandstoftanks worden gebruikt als LNG. Er is
dan ook al sprake van “retrofitten” van LNG schepen met ammoniak als optie. Bunkeren
betekent in dat geval ook net als bij LNG verpompen door een slangverbinding. Het beeld
is echter dat ammoniak eerst vooral zal groeien in de zeevaart. Voor de binnenvaart zal
de optie om tankcontainers te gebruiken aanvankelijk meer voor de hand liggen.

Tabel 5.

Mogelijke Wijze van bunkeren en locatietypes

Voor de verschillende wijzen van bunkeren volgt nu per brandstof een korte bespreking van
de risico’s voor de omgevingsveiligheid. De analyses zijn gebaseerd op uitgevoerde
risicoanalyses van bestaande bunkerstations, maar zijn voor dit project naar een generiek
niveau gebracht. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden de resultaten samengevat
in een drietal figuren.
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Om de verschillende risico’s te vergelijken worden in elk geval de afstanden tot de PR 10-6contour van het plaatsgebonden risico en de afstanden van de aandachtsgebieden gegeven,
Binnen de PR 10-6-contour mag geen kwetsbare bebouwing of locatie aanwezig zijn en
binnen een brand-, explosie-, of gifwolkaandachtsgebied moet beoordeeld worden of de
aanwezige personen voldoende beschermd zijn (mede gezien de kans) tegen een effect van
een incident met gevaarlijke stoffen. Zie ook de inleiding in hoofdstuk 4.1 hiervoor.
4.3.1

Diesel
Diesel wordt met een slangverbinding overgepompt van een bunkerponton naar de klant. De
klant kan een derde partij zijn, maar ook een leurboot van het station zelf. Levering van diesel
aan het ponton vindt plaats per tankschip. Overvulling wordt voorkomen door een
bunkerovervulbeveiliging (BOBS) en een bunkerwacht. Uitstroming van diesel kan optreden
door slangbreuk of aanvaring.
Een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) voor een bunkerstation met een doorzet van 120000
m3 diesel per jaar (ca. 4000 leveringen) laat zien dat het plaatsgebonden risico kleiner is dan
10-6 per jaar. Van belang is hier dat het gaat om een brandbare vloeistof met een vlampunt
groter dan 55 °C. Voor deze vloeistoffen wordt alleen gerekend met een kans op ontsteking
van 1% bij aanvaringsscenario’s. Bij andere spill oorzaken wordt ontsteking te
onwaarschijnlijk geacht [12,14].
Wanneer geen ontsteking optreedt is de maximale plasdiameter ca. 300 m op stilstaand
water. Op stromend water ontstaat een langgerekte plas. Bij vroege ontsteking ontstaat een
brandende plas met een diameter van ca, 40 m. Het brandaandachtsgebied bedraagt ca 30
m vanaf de vaarwegzijde van het bunkerwinkelschip.
Gewoonlijk zijn er bij een dergelijk bunkerstation geen gebruiksbeperkingen op de oever uit
oogpunt van omgevingsveiligheid.

4.3.2

Variabele

Afstand

Plaatsgebonden risico 10-6

0

brandaandachtsgebied

30 m vanaf vaarwegzijde bunkerstation

Maximale plasdiameter

300 m

LNG Truck to ship (TTS)
LNG wordt met een slangverbinding vanuit een tankwagen direct naar de klant verpompt.
Deze configuratie is het eenvoudigst te realiseren en wordt veel toegepast. De tankwagen is
alleen aanwezig wanneer LNG wordt geleverd. Uitstroming van LNG kan optreden door
slangbreuk en falen van de tankwagen. Het bunkerpunt is in een haven zo gekozen dat
aanvaring niet kan optreden. Uitgaande van een levering van 50 m3 per keer geeft figuur 8
de ligging van de PR 10-6-contour ten opzichte van het bunkerpunt. Op de x-as staat het
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aantal leveringen per jaar uitgaande van 50 m3 per levering en op de y-as staat de afstand
in meters vanaf het bunkerpunt tot de grens van de PR 10-6 contour. Voorbeeld: bij 200leveringen per jaar ligt de 10-6-contour op 85-90 m. De PR 10-6 contour wordt bepaald door
het scenario slangbreuk met vertraagde ontsteking.
Een LNG uitstroming is ontsteekbaar in de buitenlucht in concentraties tussen ca. 5 en 15
vol. %. Bij falen van de grootste aansluiting van de tankwagen, een gat met een diameter van
3 inch, ontstaan bij ontsteking een fakkelvlam met een lengte van ca. 90 m. Het
brandaandachtsgebied is een afstand van 220 m van het bunkerpunt, het
explosieaandachtsgebied 250 m.

Figuur 8.

Indicatieve ligging 10-6-contour LNG TTS bunkering

Variabele

Afstand

Plaatsgebonden risico 10-6

Zie figuur 8

brandaandachtsgebied

220 m vanaf opstelplaats tankwagen

Explosieaandachtsgebied

250 m vanaf opstelplaats tankwagen
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4.3.3

LNG-Ship to ship (STS)
DNV-GL heeft in opdracht van Haven Amsterdam een LNG port toolkit opgesteld voor het
bunkeren met LNG met bunkerschepen. Figuur 9 geeft de ligging van de 10-6 contour,

Figuur 9.

Indicatieve ligging 10-6-contour LNG STS bunkering [15]

De toolkit geeft ook het invloedsgebied. Dit bedraagt 170 m vanaf het uitstroompunt. De
grootte van het invloedsgebied wordt bepaald door het aanvaringsscenario dan wel
slangbreuk. Het invloedsgebied is een indicatie voor het brandaandachtsgebied en het
explosieaandachtsgebied.
Variabele
Plaatsgebonden risico

4.3.4

Afstand
10-6

Zie figuur 9

brandaandachtsgebied

170 m vanaf bunkerpunt (benadering)

Explosieaandachtsgebied

170 m vanaf bunkerpunt (benadering)

Methanol
Methanol wordt met een slangverbinding overgepompt van een bunkerponton naar de klant.
De klant kan een derde partij zijn, maar ook een leurboot van het station zelf. Levering van
methanol aan het ponton vindt plaats per tankschip. Overvulling wordt voorkomen door een
bunkerovervulbeveiliging (BOBS) en een bunkerwacht. Uitstroming van methanol kan
optreden door slangbreuk of aanvaring.
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Het plaatsgebonden risico is afhankelijk van het aantal bunkeroperaties per jaar weergegeven
in figuur 10. Van belang is hier dat het gaat om een brandbare vloeistof met een vlampunt
kleiner dan 55 °C , namelijk 11 °C. In tegenstelling tot bij diesel wordt hier nu ook voor de spill
scenario’s een kans op ontsteking verondersteld. Directe ontsteking treedt op met een kans
van 6.5% [14].
Wanneer geen ontsteking optreedt is de maximale plasdiameter ca. 80 m op stilstaand water.
Op stromend water ontstaat een langgerekte plas. Bij vroege ontsteking ontstaat een
brandende plas met een diameter van eveneens ca, 80 m. Het brandaandachtsgebied
bedraagt ca 70 m vanaf de vaarwegzijde van het bunkerwinkelschip.
Gewoonlijk zijn er bij een dergelijk bunkerstation geen gebruiksbeperkingen op de oever uit
oogpunt van omgevingsveiligheid.
Variabele

Afstand

Plaatsgebonden risico 10-6

Zie figuur 10

brandaandachtsgebied

70 m vanaf vaarwegzijde bunkerstation

Maximale plasdiameter

80 m

25

10^-6-contour (m)

20

15

10

5

0
0

1000

2000
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4000

5000

Aantal bunkeroperaties per jaar (30 m3)

Figuur 10.

Indicatieve ligging 10-6-contour methanol bunkering vanaf vaarwegzijde station
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4.3.5

Methanol Tank to ship (Methanol TTS)
Methanol wordt met een slangverbinding vanuit een tankwagen direct naar de klant verpompt.
Deze configuratie is het eenvoudigst te realiseren en wordt veel toegepast. De tankwagen is
alleen aanwezig wanneer methanol wordt geleverd. Uitstroming van methanol kan optreden
door slangbreuk en falen van de tankwagen. Het bunkerpunt is in een haven zo gekozen dat
aanvaring niet kan optreden. Uitgaande van een levering van 30 m 3 per keer geeft figuur 11
de ligging van de 10-6 contour ten opzichte van de opstelplaats van de tankwagen. De 10-6
contour wordt bij meer dan 500 bunkeroperaties per jaar bepaald door het scenario instantaan
falen van de tankwagen na lekkage en ontsteking tijdens de overslag.
Bij falen van de grootste aansluiting van de tankwagen, een gat met een diameter van 3 inch,
ontstaat bij directe ontsteking een plasbrand met een diameter van ca. 40 m. Het
brandaandachtsgebied is een afstand van 100 m van het bunkerpunt.

Figuur 11.

Indicatieve ligging 10-6-contour methanol TTS bunkering vanaf opstelplaats tankwagen

Variabele

Afstand

Plaatsgebonden risico 10-6

Zie figuur 11

brandaandachtsgebied

100 m vanaf opstelplaats tankwagen

Maximale plasdiameter

110 m
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4.3.6

Waterstof container
Waterstof wordt in een container gevuld met drukhouders met een druk van 300 bar overgezet
van de containerwagen naar het schip. Een 40 voet container bevat dan 750 kg waterstof
[11]. Men spreekt bij zo’n containerwissel van “swappen”. Voordeel is dat het brandstofsysteem gesloten blijft. De risicoberekening wordt dan uitgevoerd volgens het rekenprotocol
voor stuwadoorsbedrijven [14]. Waterstof kan vrijkomen na vallen uit de kraan. De berekening
is hier gebaseerd op het in dat geval afbreken van een leiding met een diameter van 10 mm.
Een waterstof uitstroming is ontsteekbaar in de buitenlucht bij concentraties tussen ca. 4 en
76 vol %. Bij afbreken ontstaat een fakkelvlam met een lengte van ca. 15 m. De maximale
effectafstand is ca. 20 m. Dat is ook de maximale waarde van de 10-6-contour, ongeacht het
aantal bunkerhandelingen.

4.3.7

Variabele

Afstand

Plaatsgebonden risico 10-6

Max 20 m

brandaandachtsgebied

20 m vanaf opstelplaats tankwagen

Maximale vlamlengte

15 m

Ammoniak tankcontainer
Ammoniak wordt in een 20 m3 tankcontainer met een reachstacker dan wel containerkraan
overgezet van de containerwagen naar het schip 5. Men spreekt bij zo’n containerwissel van
“swappen”. Voordeel is dat het brandstofsysteem gesloten blijft. De risicoberekening wordt
dan uitgevoerd volgens het rekenprotocol voor stuwadoorsbedrijven [14]. Ammoniak kan
vrijkomen na vallen uit de kraan. Standaard worden een 10 mm en een 50 mm gat
beschouwd. Ammoniak is toxisch en brandbaar. Een ammoniak uitstroming is ontsteekbaar
in de buitenlucht bij concentraties tussen ca. 15 en 28 vol%. De ontstekingsenergie is echter
relatief hoog (380-680 mJ) in vergelijking met bijvoorbeeld methaan (0.3 mJ) , zodat de kans
op ontsteking klein is. In risicoanalyses wordt daarom alleen het toxische effect beschouwd.

5

Onder Tabel 5 is toegelicht dat alleen deze wijze van inzet van ammoniak is beschouwd.
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Figuur 12.

Indicatieve ligging 10-6-contour ammoniak tankcontainer swap

Variabele
Plaatsgebonden risico

Afstand
10-6

Gifwolkaandachtsgebied

4.3.8

Zie figuur 12
740 m vanaf opstelplaats containerwagen

Batterijcontainer
DNV-GL heeft experimenteel en theoretisch onderzoek uitgevoerd naar exotherme reacties
in batterijsystemen [17]. Daaruit blijkt dat impacts als vallen uit een kraan en externe branden
oorzaken kunnen zijn van het op gang komen van exotherme reacties en uiteindelijk een
batterijbrand, zie figuur 13. Testen zijn uitgevoerd met Nikkel-Mangaan-Cobalt (NMC) en
Lithium-IJzer-Fosfaat (LFP) batterijen. Voor de bestrijding van de runaway reactie bleek
directe schuiminjectie het beste systeem om voortplanting tussen modules te voorkomen.
Een voorbeeld is de ZES-pack, een 20 voet container met een capaciteit van 2000 kWh,
waarin gasdetectie en schuimdosering is geïntegreerd. Met twee van deze containers aan
boord wordt het traject Alpherium-Moerdijk heen en terug afgelegd.
Een batterijbrand heeft een mogelijke uitwerking naar de omgeving door hitteproductie,
toxische en brandbare rookgassen. De circulaire risicobeheersing Lithium-ion energiedragers
geeft een interim voorzet voor de uitvoering van batterijpakketten en de verschillende lines of
defense. Voor de omgeving adviseert de circulaire 5 m afstand tot kwetsbare bebouwing om
een waterscherm te kunnen opzetten. De belangrijkste aanbeveling is de locatiebekendheid
voor hulpdiensten. Met name bij scheepsongevallen bestrijding is dit een belangrijk thema.
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Voorbeeld is ook hier weer het ZES-project, waar de veiligheidsregio bij het ontwerp van de
batterijcontainers en de overslagfaciliteit is betrokken. De batterijpakketten staan voor op het
schip, op afstand van ruimten waar mensen verblijven, zie figuur 14.

Figuur 13.

Oorzaken van exotherme reacties in een batterijsysteem [17]

Een zeer globale evaluatie door DNV-GL duidt erop dat de frequentie van een brand in een
batterij systeem iets lager ligt dan van een brand in een traditionele machinekamer. Maar
gegevens zijn onvoldoende voor harde conclusies.
Variabele

Afstand

Plaatsgebonden risico 10-6

nvt

Brandaandachtsgebied

nvt

Batterijen hebben in het kader van de externe veiligheid geen risico’s voor de omgeving.
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Figuur 14.

Plaatsing batterijcontainers ZES-project (https://zeroemissionservices.nl/)

De conclusie is dat het overzetten van een batterijcontainer van en naar een schip op zich
geen operatie is met een gevolg voor de omgevingsveiligheid.

4.4

Schutten
Hier is het de vraag of schepen met nieuwe brandstoffen een extra risico betekenen tijdens
het schutten in een sluis.
Schepen die gevaarlijke stoffen als lading vervoeren kennen extra regels bij het schutten
(BPR/RPR 6.28). Schepen met ontplofbare stoffen aan boord en tankschepen met toxische
vloeistoffen of gassen mogen niet met andere schepen worden gecombineerd6. Schepen met
brandbare stoffen aan boord mogen niet samen met passagiersschepen worden
gecombineerd.
Zoals al eerder gesteld is de introductie van LNG het verst gevorderd. Voor gevaarlijke stoffen
als brandstof is alleen voor LNG in het RPR een bepaling opgenomen (6.28 lid 10) dat het
schip niet mag meeschutten als LNG uit de installatie vrijkomt of kan vrijkomen. ES-TRIN
bepaalt dat de uitlaat van overdrukventielen tenminste 2 m boven het dek moet zijn op een
afstand van tenminste 6 m van verblijven, passagiersruimten en werkplekken buiten het
laadruim.
In kwantitatieve risicoanalyses worden ongevallen in sluizen niet meegenomen in de
berekening [12]. De gedachte daarachter is dat de vaarsnelheid zo laag is en de mogelijke
aanvaringshoeken zo klein, dat een aanvaring of schadevaring niet zal leiden tot uitstroming
6

Het BPR staat wel combinatie toe van drogelading schepen met toxische stoffen in containers met
schepen met brandbare stoffen of schepen met ADN certificaat.
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van een ladingtank7. Dit geldt ook voor de brandstoftank en gevaarlijke stoffen in containers,
zie paragraaf 0. Intrinsiek falen van tanks en leidingwerk (falen door andere oorzaken dan
een verkeersongeval) treedt op met frequenties in de orde van 10-5 tot 10-7 per jaar. Met een
schutduur in de orde van 20 minuten betekent dat frequenties in de orde van 10-10 tot 10-9 per
schutting.
De conclusie is dat de nieuwe brandstoffen geen extra risico introduceren bij het schutten in
sluizen ten opzichte van de bestaande schutregels. Wel is een duidelijke inzetstrategie voor
de hulpdiensten bij incidenten als brand aan boord van belang. Het is immers niet uitgesloten
dat ook in een sluiskolk een dergelijk incident kan optreden.

4.5
4.5.1

Liggen
Gevaarlijke stoffen als lading
Voor het ligplaats nemen van schepen geladen met gevaarlijke stoffen ten opzichte van elkaar
en ten opzichte van kwetsbare objecten op de oever gelden scheidingsregels vanuit het ADN
en het BPR/RPR. Schepen moeten 10 m afstand tot elkaar houden als één van de schepen
brandbare stoffen vervoert, 50 m als één van de schepen toxische stoffen vervoert en 100 m
als één van de schepen ontplofbare stoffen vervoert (BPR/RPR 7.07). De scheidingsregels
gelden niet ten opzichte van eenzelfde schip of schip met ADN-certificaat.
Ten opzichte van objecten op de oever schrijft het ADN aan te houden afstanden voor
ligplaatsen voor in 7.1.5.4.3 (droge ladingschepen) en 7.2.5.4.3 (tankschepen). De afstanden
zijn gekoppeld aan de seinvoering (aantal blauwe kegels/lichten).

Seinvoering
1 kegel

2 kegels

3 kegels

brandbaar

toxisch

ontplofbaar

Woongebieden

100 m

300 m *)

500 m

Kunstwerken

100 m

100 m

500 m

Tankopslagplaatsen **)

100 m

100 m

500 m

100 m

300 m *)

hoofdgevaar
Droge lading schip

Tankschip
Woongebieden

7

Uit de casuïstiek is één ongeval bekend met een grote uitstroming van een ladingtank in de sluiskolk.
In 2010 raakte een enkelwandige naftatanker klem tussen de sluisdeuren van de Bernhardsluis te Tiel.
90 m3 nafta stroomde uit.
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Seinvoering
1 kegel

2 kegels

3 kegels

hoofdgevaar

brandbaar

toxisch

ontplofbaar

Kunstwerken

100 m

100 m

Tankopslagplaatsen

100 m

100 m

Tabel 6.

*)
**)

Aan te houden afstanden conform ADN

Tijdens wachten voor sluizen of bruggen ten minste 100 m
Opslagtanks met gas of brandbare vloeistof

De scheidingsafstanden dragen bij aan de veiligheid, maar de mate waarin is onbekend. Zij
zijn ook niet gebaseerd op een benadering van de externe veiligheid zoals nu gangbaar is
[45].
4.5.2

Gevaarlijke stoffen als brandstof
Voor schepen met gevaarlijke stoffen als brandstof geeft het RPR alleen een extra voorschrift
voor LNG aangedreven schepen. Op schepen aangedreven door LNG moet, ook als het schip
geen gevaarlijke stoffen als lading vervoert, voortdurend, ook bij stilliggen, een ter zake
kundige bewaker aanwezig zijn. Deze moet in het bezit zijn van een verklaring van
deskundigheid aangaande het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof. In
risicotermen verlaagt de permanent aanwezige bewaker de kans op een ernstige escalatie
van een lekkage of brand door hetzij een snelle bestrijdingsactie, hetzij een snelle
doormelding/alarmering.
LOC Scenario’s brandstoffen
Wanneer een schip op een ligplaats ligt zijn er twee soorten falen van de omhulling mogelijk.
Bij falen door een externe impact is met name de mogelijkheid van aanvaringen met
voldoende energie van belang. Daarom moeten ligplaatsen direct langs de doorgaande
vaarweg worden onderscheiden van ligplaatsen in havens, zoals uitwijk- of
overnachtingshavens. In het laatste geval zijn door de lage vaarsnelheden aanvaarscenario’s
geen waarschijnlijke oorzaak van een loss of containment.
N.B. De focus ligt hier op binnenvaart. In situaties waar ook zeevaart voorkomt kan dit anders
zijn.
Het brandstofsysteem en de ladingtanks zijn veelal geïntegreerd in de scheepsconstructie. In
die gevallen is de scheepsconstructie een extra bescherming van de brandstoftank. Zelfs bij
aanvaarscenario’s is falen van de brandstoftank niet waarschijnlijk, zie par. 0.
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Blijft over het intrinsiek falen van systeemonderdelen. “Intrinsiek” is hier de verzamelnaam
voor andere oorzaken, waaronder corrosie, trillingen, materiaalfouten, ontwerpfouten,
lasfouten enz. Deze oorzaken leiden mogelijk tot falen op enig moment gedurende de
aanwezigheid van de gevaarlijke stof in zijn omhulling op een bepaalde locatie. Deze worden
standaard met een aantal representatieve scenario’s in een QRA verwerkt, zie onderstaand
tekstkader.
Voor druktanks (LNG, ammoniak) zijn het de scenario’s
•

Instantaan falen met een frequentie van 5.10-7 per jaar

•

Vrijkomen inhoud in 10 minuten met een frequentie van 5.10-7 per jaar

•

Lek uit een 10 mm gat met een frequentie van 1.10-5 per jaar

Voor onderling verbonden drukhouders (H2)
•

Instantaan falen per druk houder met een frequentie van 5.10-7 per jaar

•

Continu vrijkomen van de inhoud van (N-1) drukhouders uit een 5 mm gat

Voor atmosferische tanks (Diesel, methanol)
•

Instantaan falen met een frequentie van 5.10-6 per jaar

•

Vrijkomen inhoud in 10 minuten met een frequentie van 5.10-6 per jaar

•

Lek uit een 10 mm gat met een frequentie van 1.10-4 per jaar

En met een volledig second containment blijven over:
•

Instantaan falen met een frequentie van 5.10-7 per jaar

•

Vrijkomen inhoud in 10 minuten met een frequentie van 5.10-7 per jaar

Indien vrijkomen na falen van de primaire omhulling in het second containment zonder gevolgen blijft.

Figuur 15.

Intrinsiek falen scenario’s externe veiligheid [14]

Wanneer de omhulling van de gevaarlijke stof, of het nu een ladingtank is of een
brandstoftank, is geïntegreerd in de scheepsconstructie, is het schip zelf een extra barrière
tegen verdere verspreiding van de stof of de gevolgen ervan (brand, explosie, verdamping).
Voor de nieuwe brandstoffen wordt voor een aantal systeemonderdelen (met name pijpwerk)
al dubbel containment vereist, aan machinekamers worden extra brandwerendheids- en
ventilatie-eisen gesteld enz.
Voor de omgevingsveiligheid rond een gemeerd liggend schip in bv. een overnachtingshaven
is derhalve met name de situatie van belang dat de nieuwe brandstof bovendeks in een aparte
tank (container) is opgeslagen. Dit kan het geval zijn voor waterstof, LNG en ammoniak. Tabel
7 geeft de bijbehorende risicokenmerken. Hierbij zijn de plasvormende scenario’s buiten
beschouwing gelaten. Plasvorming vindt immers plaats op het dek, zodat de
vloeistofspreiding zeer variabel zal zijn.
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LNG

Waterstof

Ammoniak

Omhulling

Tankcontainer

Container 640 kg

2 tankcontainers 20 m3

Volume

40 m3

100x300 liter

2x20 m3

Temperatuur

-150 °C

10 °C

10 °C

druk

1.4 barg

300 barg

5 barg

PR 10-6 100% per plaats

15 m

75 m

PR 10-6 25% per plaats

15 m

10 m

Brandaandachtsgebied

115 m

10 m

Explosieaandachtsgebied

200 m

15 m

Gifwolkaandachtsgebied
Tabel 7.

600 m

Risicokenmerken per permanent en 25% bezette ligplaats

Wanneer vloeistoffen als brandstof worden toegepast zal een groot deel van een spill bij
brandstoflekkage binnen het schip blijven. Uiteraard kan dan bij ontsteking een grote
scheepsbrand ontstaan die mogelijk kan overslaan als schepen naast elkaar liggen, maar dat
is een ander mechanisme dan de verspreiding van een gevaarlijke stof. Brand aan boord kan
vele oorzaken hebben.

4.6

Overzicht risicoafstanden
In deze paragraaf worden de verschillende risicoafstanden getoond. Hiervoor zijn de
afstanden geprojecteerd op een willekeurig gekozen locatie in Nederland. Zo ontstaat enig
maatgevoel voor de groottes. Deze afbeeldingen worden getoond om de verschillen in risico
van de verschillende nieuwe energiedragers ten opzichte van elkaar en van diesel weer te
geven.
Figuur 16 toont de plaatsgebonden risicocontouren van de hierboven beschreven nieuwe
energiedragers. Hierbij wordt de PR 10-6 contour getoond die hoort bij 1000 bunkeroperaties
per jaar. Binnen deze contour mogen geen woningen of andere verblijfsgebouwen aanwezig
zijn. In de getoonde fictieve situatie zijn Methanol TTS, LNG TTS, LNG STS en Ammoniak in
verband met de omvang van de PR 10-6 contour wettelijk gezien niet mogelijk, omdat deze
tot over woonbebouwing reikt. Voor diesel en batterijen zijn geen contouren opgenomen
omdat deze er niet zijn. Bij deze energiedragers is geen sprake van een PR 10-6 contour.
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Figuur 16.

Plaatsgebonden risicocontour “PR 10-6 contour” voor 1000 verladingen per jaar van de
verschillende nieuwe energiedragers

Figuur 17 toont de brandaandachtsgebieden van de in dit hoofdstuk beschreven nieuwe
energiedragers. Binnen deze contour moet aandacht zijn voor eventuele aanvullende
maatregelen tegen de warmtestralingseffecten van een incident met gevaarlijke stoffen.
Binnen deze contouren mogen woningen of andere verblijfsgebouwen wel aanwezig zijn,
echter er moet beoordeeld worden of aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor ammoniak
en batterijen zijn geen contouren opgenomen omdat deze er niet zijn. Bij deze energiedragers
is geen sprake van een brandaandachtsgebied.
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Figuur 17.

Brandaandachtsgebied (BAG) van de verschillende nieuwe energiedragers

Figuur 18 toont de explosieaandachtsgebieden van de in dit hoofdstuk beschreven nieuwe
energiedragers. Binnen deze contour moet aandacht zijn voor eventuele aanvullende
maatregelen tegen de overdruk effecten van een incident met gevaarlijke stoffen. Binnen
deze contouren mogen woningen of andere verblijfsgebouwen wel aanwezig zijn, echter er
moet beoordeeld worden of aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor ammoniak, diesel,
waterstof en batterijen zijn geen contouren opgenomen omdat deze er niet zijn. Bij deze
energiedragers is geen sprake van een explosieaandachtsgebied.
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Figuur 18.

Explosieaandachtsgebied (EAG) van de verschillende nieuwe energiedragers

Figuur 19 toont de gifwolkaandachtsgebieden van de in dit hoofdstuk beschreven nieuwe
energiedragers. Binnen deze contour moet aandacht zijn voor eventuele aanvullende
maatregelen tegen de giftige effecten van een incident met gevaarlijke stoffen. Binnen deze
contouren mogen woningen of andere verblijfsgebouwen wel aanwezig zijn, echter er moet
beoordeeld worden of aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor diesel, waterstof, LNG,
Methanol en batterijen zijn geen contouren opgenomen omdat deze er niet zijn. Bij deze
energiedragers is geen sprake van een gifwolkaandachtsgebied. Deze geldt alleen voor
ammoniak.
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Figuur 19.

Gifwolkaandachtsgebied (GAG) van ammoniak
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5 Overzicht per brandstof
Hieronder zijn op algemeen niveau in een aantal feitenbladen voor de verschillende nieuwe
energiedragers de bevindingen samengevat die naar voren zijn gekomen in dit rapport. Een
feitenblad is opgenomen voor:
• Ammoniak
• Waterstof
• Batterijen
• Methanol
Dit in relatie tot de al bekende energiedragers diesel en LNG.
Aandachtspunt hierbij is dat vanuit de verschillende stakeholders is aangegeven dat tot nu
toe een bepaalde focus ontbreekt in de ontwikkelingen. Als alleen de markt moet gaan
bepalen welke energiedragers de toekomst gaan worden blijft de transitie naar zero emissie
traag verlopen met een zwaar accent op retrofitting van bestaande motoren (beperkte
aanpassingen, bijmenging biobrandstoffen, nabehandeling met beperkte investeringskosten).
Door de focus te gaan leggen op bijvoorbeeld twee nieuwe brandstoffen zal hierin de
ontwikkeling een stuk sneller gaan en zullen de kosten ook lager kunnen zijn.

5.1

Ammoniak
Brandstof

Ammoniak

Eigenschappen

Vloeibaar, onder druk, toxisch

Type systeem

Ammoniak wordt onder druk opgeslagen. Complex systeem.
Streng onderhoud en keuring. Vraagt veel kennis. Lijkt ook
een duur systeem qua technische uitvoering

Energetische
waarde (nettobruto)

11.3 MJ/l – 9.6 MJ/l

Scenario’s

Lekkage van ammoniak, breuk laadslang. Vrijkomen van
ammoniak met toxische wolk tot gevolg.

Veiligheid

Intern

In besloten ruimte kunnen letale concentraties worden bereikt.

Extern

In de buitenlucht kunnen, afhankelijk van de inhoud van het
systeem en de temperatuur, de letale gevolgen beperkt
blijven. Echter op grote afstand kunnen nog
gezondheidsklachten ontstaan. Mensen snel gealarmeerd
door lage geurdrempel.

Milieu

Ammoniak H400
Schadelijk voor het aquatisch milieu
Niet zonder emissie (geen CO2 wel stikstof en methaanslip)
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Gevolgen

Geldende weten regelgeving

5.2

Hulpdiensten

In de buitenlucht bovenwinds te benaderen. Binnen in schip is
hulpverlening lastig door de toxiciteit. Speciale kleding vereist,
hierdoor duurt het lang voordat ingezet kan worden (Chemie
of gaspak procedure).

Ruimte schip

Installatie neemt veel ruimte in.
Vanwege type stof afstand t.o.v. scheepswand noodzakelijk.
Uitvoering brandstofsysteem vergelijkbaar met LNG,
gelijkwaardig qua veiligheid, maar gevaar is toxisch i.p.v.
brandbaar

Schutten

Vrijkomen door aanvaring niet waarschijnlijk

Liggen

Ligplaatsen kunnen bij hoge bezetting een plaatsgebonden
risicocontour 10-6 hebben van ca. 75 m,
gifwolkaandachtsgebied ca. 600 m. Consequenties voor de
ruimtelijke ordening.

Bunkerstations

Door gezondheidsklachten die kunnen ontstaan in de
omgeving is het niet vanzelfsprekend dat de bunkerstations in
de bebouwde omgeving kunnen liggen. Plaatsgebonden
risicocontour afhankelijk van aantal klanten, maar al gauw
groter dan 100 m.

Varendeweg
bunkeren

Vooralsnog in de binnenvaart niet te verwachten. Je kunt niet
op elke bunkerboot een (dure) installatie plaatsen
Voor ammoniakopslag geldt PGS 12. Vrij uitgebreide
voorschriften. Opslag van containers opgenomen in PGS 15.

Waterstof
Waterstof kan op verschillende manieren worden toegepast als brandstof. Er is waterstofgas
in cilinders, waterstof in vloeibare waterstofdrager (LOHC) of in een vaste waterstofdager,
waterstofgas in bulk, vloeibare waterstof en waterstof als pasta.
Waterstof als pasta wordt op dit moment met name ontwikkeld voor de kleinere systemen
zoals scooters waar geen ruimte is voor een waterstoftank zoals bij auto’s. De pasta is
opgeslagen in een cassette die in het geheel te vervangen is. De cassette is geschikt voor
hergebruik. Voor de binnenscheepvaart is dit op dit moment geen verder te onderzoeken
initiatief. De eerst verwachte vorm van toepassing is waterstof onder druk in een
flessenbatterij, geïntegreerd in een 20 of 40 ft container (bestaande techniek, koppelen aan
elektrische aandrijflijn, beperkte aanpassingen volstaan).
Voor de volgende waterstofsystemen is een feitenblad uitgewerkt:
• Waterstof gas in cilinderpakket
• Waterstof in een vloeibare waterstofdrager (LOHC)
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5.2.1

Waterstof gas onder druk

Brandstof

Waterstof

Eigenschappen

Gas, onder druk, brandbaar

Type systeem

In een container wordt het waterstofgas opgeslagen in cilinders.
Cilinders (container) worden in het geheel vervangen.

Energetische
waarde

4.7 MJ/l-3.8 MJ/l

Scenario’s

Lekkage van waterstof, afbreken koppeling. Vrijkomen van
waterstof met brandbare wolk tot gevolg.
Tijdens het swappen van de container kan deze uit de kraan
vallen.

Veiligheid

Gevolgen

Intern

In besloten ruimte kan een explosieve atmosfeer worden
bereikt.
Als container buiten op schip staat dan geen ophoping van
waterstof in ruimtes in het schip.

Extern

Fakkelbrand heeft een beperkt effect naar de omgeving, ca. 10
tot 20 m. Op basis van een standaard container kan een vaste
afstand voor een dergelijke container worden bepaald

Milieu

Geen
Geen emissie en geen vervuiling oppervlaktewater

Hulpdiensten

In de buitenlucht bovenwinds te benaderen. Binnen in schip is
hulpverlening lastig door mogelijke ophoping in ruimtes, onder
overkappingen.

Ruimte schip

Installatie neemt ruimte in op dek.
Vanwege vlampunt afstand t.o.v. scheepswand noodzakelijk.

Schutten

Vrijkomen door aanvaring niet waarschijnlijk

Havens

Ligplaatsen hebben een plaatsgebonden risicocontour 10 -6 van
ca. 15 m, brandaandachtsgebied ca. 10 m. Geen consequenties
voor de ruimtelijke ordening.

Bunkerstations

Containerkraan nodig. Rekening houden met de Brzo
drempelwaarde (5 ton lage drempel) als meerdere containers
worden opgeslagen. Kan ook bij containerterminals gewisseld
worden. Plaatsgebonden risicocontour 10-6 beperkt van
omvang, ca. 20 m.

Varendeweg
bunkeren

Vooralsnog niet te verwachten. Kraan op een bunkerschip lijkt
niet mogelijk. Gezien de tijdsduur van wisselen bij terminal is
varendeweg bunkeren niet noodzakelijk. Op de route moet
zorggedragen worden voor voldoende wissel mogelijkheden. In
principe kan het bij elk container uitwisselingspunt.
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Geldende weten regelgeving

5.2.2

Voor waterstof is bestaande wetgeving. Afhankelijk of de opslag
van waterstof containers als vervoersgebonden wordt
beoordeeld of als opslag bij containerterminals kan het Besluit
risico’s zware ongevallen van toepassing zijn.

LOHC waterstofdrager

Brandstof

Waterstof

Eigenschappen

Vloeibaar, atmosferisch

Type systeem

De waterstofrijke LOHC bevindt zich in een brandstoftank in het
schip (gelijk aan opslag diesel). Na gebruik wordt de
waterstofarme LOHC in een separate opslag in het schip
bewaard voor hergebruik

Energetische
waarde netto bruto

7.2 MJ/l – 5.5 MJ/l

Scenario’s

Lekkage van LOHC, afbreken koppeling. Vrijkomen van LOHC
op het water

Veiligheid

Gevolgen

Geldende weten regelgeving

Intern

Geen gevaarlijke stof. Is een olieachtige stof, mogelijk
brandbaar met hoog vlampunt

Extern

Geen

Milieu

Drijflaagvormende stof, hierdoor vervuiling oppervlaktewater.
Gelijk aan diesel

Hulpdiensten

Geen bijzonderheden

Ruimte schip

Installatie neemt extra ruimte is doordat er een opslag voor
waterstof rijk en waterstof arme vloeistof moet zijn.
Vanwege het hoge vlampunt in het schip geen afstand t.o.v.
scheepswand noodzakelijk.

Schutten

Geen sprake van een gevaarlijke stof

Havens

Geen sprake van een gevaarlijke stof

Bunkerstations

Geen gevaarlijke stof en het is een met diesel vergelijkbare
vloeistof. Voor Bunkerstations lijkt dit toepasbaar.

Varendeweg
bunkeren

Geen beperkingen, vergelijkbaar met diesel
Geen specifieke regelgeving. Afhankelijk van de aard van de
waterstofdrager (verschillende vloeistoffen mogelijk, waaronder
brandbare).
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5.3

Batterijen
Batterijen hebben qua directe emissie geen impact op het milieu. Echter de productie en het
afvoeren na einde levensduur heeft een grote impact op het milieu. Ook is het de vraag of er
groene energie gebruikt wordt voor het opwekken van stroom voor het laden van de batterij.
Daarnaast is het huidige energienet niet ingericht op het massaal overgaan op batterijen voor
de scheepvaart. Hoe en waar deze energie wordt opgewekt en de batterij opgeladen is stek
locatie afhankelijk.
Brandstof

Batterijen

Eigenschappen

Vast

Type systeem

De batterij wordt in een container verpakt. De container worden
in het geheel vervangen.

Energetische
waarde

0.5 – 0,.4 MJ/l

Scenario’s

Brand door verhitting van de batterij met mogelijk vorming van
toxische gassen.
Tijdens het aan schip brengen van de container kan deze uit de
kraan vallen. Mitigerende systemen ziijn in de batterijcontainer
geïntegreerd.

Veiligheid

Gevolgen

Intern

Als container buiten op schip dan bij brand geen ophoping
toxisch gas in besloten ruimten.

Extern

Toxische gassen vooral gevaarlijk in besloten ruimtes (binnen in
de container). Voor zover bekend geen lethale externe effecten
in de buitenlucht.

Milieu

Geen
Geen emissie en geen vervuiling oppervlaktewater

Hulpdiensten

Bij opening container gevaar voor hulpverleners. Brand is lastig
te blussen dus het is een langdurig effect.In de buitenlucht
bovenwinds te benaderen. Voor de bestrijding moet veel water
beschikbaar zijn.

maatregelen

Een eerste ontwerp van een containerbatterij is gemaakt. Hierbij
is de container als een installatie benaderd (Hazid/Hazop) en
zijn maatregelen getroffen:
Koelsysteem
Gasdetectie
Temperatuurdetectie
Blussysteem
Veilig hoog voltage aansluitsystem op schip
Veiligheidsinstructies personeel

Ruimte schip

Installatie neemt ruimte in op dek.

Schutten

Geen beperkingen
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Havens

Geen beperkingen

Bunkerstations

Kan bij bestaande bunkerstations als er ook fysiek ruimte is voor
het stallen van containers. Containerkraan of reachstacker
nodig. Kan ook bij containerterminals gewisseld worden.

Varendeweg
bunkeren

Is niet mogelijk

Geldende weten regelgeving

5.4

Er is een circulaire voor Lithium-ion batterijen en een
handreiking Elektriciteit opslag systemen. Een PGS hiervoor is
in de maak.

Methanol
Methanol is een brandbare vloeistof die een vlampunt heeft van 11 °C. Dat geeft verschillen
met diesel (vlampunt > 55 °C).
Brandstof

Methanol

Eigenschappen

Vloeibaar, atmosferisch

Type systeem

Vloeibare methanol wordt in de brandstoftank opgeslagen

Energetische
waarde

15.6 MJ/l – 14 MJ/l

Scenario’s

Lekkage van methanol, afbreken koppeling. Vrijkomen van
methanol op het water

Veiligheid

Gevolgen

Intern

Brandbare stof. Door verdamping in besloten ruimtes kan
explosieve atmosfeer ontstaan.

Extern

Bij uitstroming methanol kan plasbrand ontstaan met
warmtestraling naar de omgeving.

Milieu

Geen bijzonderheden

Hulpdiensten

Geen bijzonderheden

Ruimte schip

Vergelijkbaar met diesel-systeem, wel extra
veiligheidsvoorzieningen door grotere brandbaarheid.

Schutten

Vrijkomen door aanvaring niet waarschijnlijk

Havens

Bij lekkage tanks/leidingen ontstaan vooral op en in het schip
mogelijk gezondheidsrisico’s.

Bunkerstations

Methanol is een brandbare vloeistof die voor Bunkerstations
toepasbaar is, zonder grote aanpassingen. Bij bunkeren vanuit
een tankwagen kan een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van
max ca. 80 m ontstaan afhankelijk van het aantal klanten.

Varendeweg
bunkeren

In principe geen technische beperkingen, zelfde techniek
toepasbaar als diesel
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Geldende weten regelgeving

Is aanwezig i.r.t. veiligheid
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6 Conclusie
De in de inleiding genoemde onderzoeksvragen komen nu achtereenvolgens aan de orde.
• Welke nieuwe energiedragers zijn het meest kansrijk om de beleidsdoelen te behalen rond
verduurzaming van de binnenvaart en waarom?
Er is een groot aanbod van potentieel kansrijke nieuwe energiedragers die bijdragen aan de
reductie van CO2, NOx en fijnstofemissies. Daarnaast is er doorontwikkeling van de
bestaande motoren en scheepsvoortstuwingsystemen. Met het oog op omgevingsveiligheid
is hier aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten van methanol, LNG, waterstof, batterijen
en ammoniak. Deze dekken het spectrum van veiligheidsaspecten goed af, gezien de
verschillen in brandbaarheid en toxiciteit. Of ze ook op termijn de meest ingezette
brandstoffen zullen worden en op welke termijn dat zal zijn, is vooral afhankelijk van
economische factoren.

• Hoe verschillen deze energiedragers van elkaar en van LNG i.r.t. veiligheid?
De genoemde energiedragers verschillen van elkaar in brandbaarheid en toxiciteit. Dat komt
tot uiting in de afstanden tot waarop schadelijke effecten kunnen optreden bij onbedoeld
vrijkomen van de stof. Deze variëren van tientallen meters (diesel) tot honderden meters
(ammoniak). Het risico wordt echter niet alleen bepaald door de stofeigenschappen, maar
ook door de omhulling en de veiligheidsvoorzieningen die worden voorgeschreven. De weten regelgeving stelt strenge eisen aan de uitvoering van het brandstofsysteem en de
integratie in het schip. Voor overslag- en bunkersystemen worden op grond van veiligheid
extra voorzieningen voorgeschreven. Dit gebeurt per energiedrager als die op enige schaal
wordt toegepast. Zo is de regelgeving voor LNG het verst ontwikkeld, maar voor de andere
energiedragers ligt een vergelijkbaar traject in het verschiet. Wanneer een energiedrager ook
in de zeevaart wordt toegepast, worden veel veiligheidsprincipes aan die regelgeving
ontleend.

• Met welke veiligheidseffecten moet er rekening worden gehouden bij het varen, schutten,
laden/tanken (incl. mobiel bunkeren) en overnachten/stilliggen met deze nieuwe
energiedragers?
Voor het varen geldt dat de nieuwe brandstoffen geen extra risico’s toevoegen aan de al
aanwezige risico’s van de vaarweg inclusief het transport van gevaarlijke stoffen als lading.
Omgevingsrisico’s worden vooral bepaald door de kans op grote lekkages uit de ladingtanks
van tankschepen bij aanvaringen. De veel kleinere brandstoftanks en de strenge eisen voor
de inbouw in het schip maken dat falen van de omhulling van het brandstofsysteem niet
bijdraagt aan het risico van de vaarweg.
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Voor het schutten geldt dat de nieuwe brandstoffen geen extra risico introduceren bij het
schutten in sluizen ten opzichte van de bestaande schutregels. Wel is een duidelijke
inzetstrategie voor de hulpdiensten bij incidenten als brand aan boord van belang. Het is
immers niet uitgesloten dat ook in of nabij een sluiskolk een dergelijk incident kan optreden.
Voor het ligplaats gebruik geldt dat een omgevingsrisico voor de externe veiligheid met name
kan bestaan rond ligplaatsen die een zeer hoge bezettingsgraad kennen met schepen die
een brandstoftank of –container bovendeks hebben met een stof onder druk (waterstof, LNG,
ammoniak). Gezien de normale afmetingen van de schepen en systemen zouden alleen LNG
en ammoniak mogelijk invloed kunnen hebben op de ruimtelijke ordening op de oever.
Wat betreft omgevingsveiligheid verschillen de risico’s van de nieuwe energiedragers het
meest van elkaar bij het bunkeren. Alle energiedragers hebben een kleinere volumetrische
energiedichtheid dan diesel. Dat betekent dus òf inleveren van laadruimte (scheepsontwerp)
òf vaker bunkeren. Het omgevingsrisico is afhankelijk van het aantal bunkerhandelingen en
van de wijze van bunkeren. Beide bepalen de kans op een spill en de grootte ervan. De wijze
van bunkeren is te onderscheiden in verpompen van ponton naar schip, van tankwagen naar
schip, van schip naar schip en het wisselen van (tank)containers.
Niet alle energiedragers zijn eenvoudig in te passen in de bestaande bunkerinfrastructuur,
die veelal is geënt op verpompen van brandstof vanaf een bunkerwinkelschip/ponton. In de
eerste fase van een nieuwe energiedrager is het wisselen van containers met brandstof of
het direct leveren van tankwagen naar schip aantrekkelijk, want flexibel naar plaats (mits
vergund). Varendeweg bunkeren, zoals met diesel gebruikelijk is, ligt voor de nieuwe
energiedragers niet in de verwachting. Bunkerpunten met LNG, methanol of ammoniak
kunnen vanwege de externe veiligheid invloed hebben op de ruimtelijke ordening op de oever.
Bunkerpunten met batterijen hebben dat aspect niet.

• Vanaf welke hoeveelheid (volume/gewicht) vormen deze nieuwe energiedragers een reëel
gevaar (als voorstuwingsmiddel en als lading)?
Uit het antwoord op de voorgaande onderzoeksvraag is duidelijk dat bij bunkerhandelingen
mogelijk risico’s optreden voor de externe veiligheid. De risico’s worden veroorzaakt door
zowel de volumes van de betrokken systemen (tankwagen grootteorde 30-60 m3,
tankcontainer grootteorde 20-40 m3) als de pompdebieten (grootteorde 30-150 m3/uur).

• Welke afstand moet er worden aangehouden tot andere schepen en tot de bebouwing om
veilig te kunnen varen, schutten, laden/tanken en stilliggen?
Het aanhouden van veiligheidsafstanden is erop gericht de kans op escalatie van een ongeval
van schip naar schip of van schip naar oeverobject/kunstwerk te verkleinen. Voor liggen en
varen zijn er al afstanden van kracht voor seinvoerende schepen (brandstoffen als lading).
Voor schutten zijn bepaalde combinaties van seinvoerende schepen en andere schepen niet

61

Rapport / Veiligheidsaspecten nieuwe energiedragers binnenvaart

toegestaan. Voor het schutten van een LNG aangedreven schip moet zeker gesteld worden
dat geen LNG-emissie tijdens het schutten optreedt. Voor andere brandstoffen zijn geen
beperkingen benoemd.
Veiligheidsafstanden kunnen een kwantitatieve grondslag hebben (berekening van
effectafstanden en kansen van lekkagescenario’s), maar ook de perceptie van de gevaren
speelt een rol. Een voorbeeld is de snelle alarmering van personen bij lekkage van ammoniak
(lage reukdrempel leidt tot overschatting van het gevaar). Een veiligheidsafstand is derhalve
altijd een beleidsbeslissing waarin meerdere aspecten zijn gewogen. Relevante afstanden uit
oogpunt van externe veiligheid treden voor de nieuwe energiedragers vooral mogelijk op rond
de bunkerpunten. Het gaat dan om het plaatsgebonden risico 10 -6 per jaar, het
brandaandachtsgebied, het explosieaandachtsgebied of het gifwolkaandachtsgebied.

• Wat zijn de mogelijke milieuschades die kunnen voorkomen bij incidenten met deze
nieuwe energiedragers?
De milieuschades bij vrijkomen van de nieuwe energiedragers zijn kleiner dan die van diesel.
Diesel vormt een drijflaag die, als de gehele inhoud van een brandstoftank vrijkomt, kan
uitdijen tot meer dan 10000 m2. Het plasoppervlak dat methanol kan vormen is aanzienlijk
kleiner vanwege de goede oplosbaarheid. LNG en ammoniak verdampen zeer snel. Een
batterijbrand genereert een intense hitte en mogelijk toxisch rookgas. Goede ventilatie en
blussystemen in de container beperken de milieuoverlast aanzienlijk.

• Wat zijn de verwachte veiligheidsrisico’s van deze nieuwe energiedragers?

Zoals gezegd bestaan verschillen in omgevingsrisico’s vooral in de bunkersystemen. De
regelgeving rondom scheepsontwerp, varen, schutten en liggen maakt dat verschillen in de
kansdimensie van het risico niet generiek kunnen worden aangegeven. Wanneer de gevolgen
van lekkagescenario’s mogelijk ernstiger zijn, wordt de kans met extra
maatregelen/voorzieningen in de technische uitvoering verkleind tot een acceptabel niveau.
De volgorde in de effectdimensie is van groot naar klein: ammoniak >> LNG >
methanol/waterstof > diesel.
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