


Een sterke maritieme sector is cruciaal voor de welvaart, veiligheid 

en energiebehoefte van Nederland. De sector is enorm breed: van 

havens tot offshore, van visserij tot zee- en binnenvaart en van 

kennisinstituten tot dienstverlening. Maar de sector heeft één 

gemeenschappelijke deler: schepen.   

Schepen zijn essentieel voor transport, voedselproductie, kust-

bescherming en defensie. Daarnaast spelen ze een fundamentele 

rol in de opwekking van hernieuwbare energie (offshore wind). 

Het Maritiem Masterplan beoogt betrouwbare en concurrerende 

klimaatneutrale schepen te ontwikkelen, bouwen en gebruiken. 

Met deze schepen wordt een nieuwe impuls gegeven aan de 

positie van de maritieme sector in Nederland. Door de schepen 

klimaatneutraal en energie-efficiënter te maken, wordt Nederland 

minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en kan de uitstoot van 

broeikasgassen tot stoppen worden gebracht. We gaan voor ‘net 

zero’ in de sector om de klimaatdoelstellingen te halen.

Daarnaast is een maritieme sector met de kennis en kunde om 

schepen zelf te kunnen ontwikkelen, bouwen en gebruiken, een 

belangrijke bouwsteen voor de strategische autonomie van Europa 

en voor onze nationale veiligheid.

De maritieme sector is met een totale toegevoegde waarde van 

56,5 miljard euro en 590.000 werknemers één van de grootste 

pijlers voor een bloeiende Nederlandse economie. 90% van onze 

import bereikt Nederland via de zee. Ook twee derde van de 

export vindt plaats via het water (zee- en binnenvaart). Deze 

export draagt voor meer dan 30% bij aan ons BBP. 

De sector staat nog aan het begin van de energietransitie. Maar 

dankzij een uitstekend maritiem ecosysteem staat Nederland in de 

startblokken om koploper te worden. Door nu in klimaatneutrale 

schepen te investeren, kan Nederland de kloof tussen R&D en 

brede marktopschaling overbruggen en haar internationale 

concurrentiepositie in de vier strategische eindmarkten kust- en 

binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en maritieme 

veiligheid versterken en uitbouwen. 
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Het doel van het Maritiem Masterplan is betrouwbare en concur-

rerende klimaatneutrale schepen te ontwikkelen, bouwen en 

gebruiken in de vier waardeketens die voor Nederland belangrijk 

zijn: kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en 

maritieme veiligheid.

Er zijn drie redenen om het Maritiem Masterplan nu uit te voeren:

1. Versnellen van de (mondiale) maritieme energietransitie

De internationale scheepvaart is verantwoordelijk voor 3% van de 

mondiale uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) en vrijwel 

volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen. Als de scheepvaart 

een land was, zou het de op vier na grootste vervuiler ter wereld 

zijn. Om onze planeet leefbaar te houden moet de uitstoot, ook van 

de scheepvaart, drastisch worden teruggebracht. Het “Fit for 55” 

pakket van de EU wil in 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen 

in Europa verminderen met minimaal 55% ten opzichte van 1990. 

Daarnaast heeft de EU de ambitie om uiterlijk in 2050 klimaat-

neutraal te zijn.

Als wij deze ambities willen halen, is het essentieel om ruim vóór 

2030 een groot aantal betrouwbare klimaatneutrale schepen in de

vaart te brengen, want schepen hebben een lange levensduur. 

Doordat wij veel kunnen leren van deze eerste schepen, moet het 

mogelijk zijn om vanaf 2030 een groot deel van de nieuw 

gebouwde schepen klimaatneutraal te maken en vanaf 2040 bijna 

alle schepen.

2. Vergroten van de nationale veiligheid en de Europese 

strategische autonomie 

Nederland heeft een sterke nationale maritieme sector nodig om 

de eigen publieke belangen te kunnen beschermen. Denk hierbij 

aan betrouwbare (klimaatneutrale) energievoorziening, transport, 

kustverdediging en defensie. In tijden van oplopende geopolitieke 

spanningen neemt het belang hiervan alleen maar toe. Tegelijker-

tijd heeft Nederland als lid van de Europese Unie de plicht een 

bijdrage te leveren aan de Europese strategische autonomie. Om 

dit te kunnen verwezenlijken is het essentieel zelf klimaatneutrale 

schepen te ontwikkelen, bouwen en gebruiken. Anders worden we 

voor deze vitale zaken te afhankelijk van landen buiten Europa. 

3. Versterken van het Nederlandse verdienvermogen

Het ontwikkelen, bouwen en gebruiken van klimaatneutrale 

schepen is voor Nederland een enorme economische kans, want 

de maritieme sector staat nog aan het begin van de energie-

transitie. Dankzij haar toonaangevend maritiem ecosysteem heeft
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Nederland een uitstekende uitgangspositie om koploper te worden 

in deze transitie en marktaandeel te winnen in vier veelbelovende 

waardeketens: kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore 

wind en maritieme veiligheid. Andere landen zitten echter niet stil 

en om in de voorhoede te komen moet Nederland nu de nodige 

investeringen in gang zetten. 

1. Klimaatneutrale demonstratieschepen

Met het Maritiem Masterplan ontwikkelen, bouwen en gebruiken 

wij 40 klimaatneutrale demonstratieschepen die op drie alterna-

tieve brandstoffen gaan varen: waterstof, methanol en LNG met 

carbon capture. Hierbij focussen we alleen op de vier eerder-

genoemde waardeketens, die voor Nederland bijzonder belangrijk 

zijn en waar de kans groot is dat wij een koploperpositie kunnen 

pakken. Deze demonstratieschepen zijn nodig omdat de complexe 

technologie die nodig is voor duurzame oplossingen aan boord, in 

de praktijk nog onvoldoende is bewezen. 

Daarnaast verhogen we de energie-efficiëntie van schepen. Als 

minder energie nodig is, betekent dit minder gebruik van duurdere 

klimaatneutrale brandstoffen. Bovendien is het verbeteren van de 

energie-efficiëntie een cruciaal element in de energietransitie en 

zal nog steeds belangrijk zijn wanneer alternatieve brandstoffen 

goedkoper en breed beschikbaar zijn. 

2. Effectieve samenwerking door een cyclische aanpak en 

digitalisering

Het ontwikkelen, bouwen en gebruiken van deze demonstratie-

schepen faciliteren we door een cyclische innovatieketen over de 

gehele levensduur van schepen. Dit wordt ondersteund door een 

digitaal platform dat de samenwerking onderling efficiënter en 

effectiever maakt. Hierdoor kunnen veel engineering-uren worden 

bespaard (tot wel 80%) en wordt de doorlooptijd met 50% ver-

kort, waardoor de kostprijs van de schepen op den duur zal dalen. 

Dit versterkt de internationale concurrentiepositie van de 

Nederlandse maritieme maakindustrie.

Data, informatie en kennis blijven beschikbaar op het platform. 

Ook de performance van de demonstratieschepen wordt gemoni-

tord via het platform. Hierdoor leren we wat wel en niet goed 

werkt en wordt het innovatieproces versneld, want ketenpartners 

hoeven niet steeds weer het wiel opnieuw uit te vinden.

3. Human Capital programma

Met het Human Capital programma binnen het Maritiem Master-

plan verhogen we ook het potentieel en de arbeidsproductiviteit 

van de maritieme beroepsbevolking. We zorgen voor grootschalige 

bijscholing en kennisontwikkeling rondom klimaatneutrale scheep-

vaart en versterken de digitale vaardigheden van de mensen in de 

sector.
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4. Overheid als launching customer

De Nederlandse overheid heeft niet alleen een bestuurlijke taak. Zij 

is zelf ook reder en beschermt met haar schepen onze kust, mari-

tieme infrastructuur en internationale belangen. Daarom willen het 

Ministerie van Defensie en de Rijksrederij zelf het goede voorbeeld 

geven door als launching customer deel te nemen aan het Mari-

tiem Masterplan. 

Volgens economische analyses levert het Maritiem Masterplan een 

extra toegevoegde waarde van EUR 33 tot 40 miljard tot 2050. Het 

aantal in Nederland gebouwde schepen verdubbelt van circa 80 

naar ongeveer 160 schepen per jaar. De aanvankelijke investering 

die daartegenover staat, bedraagt EUR 1,1 miljard waarvan onge-

veer EUR 926 miljoen door publieke en private partners wordt 

gefinancierd. Voor de laatste EUR 255 miljoen vragen wij hulp uit 

het Nationaal Groeifonds. Naast de economische impact draagt het 

Maritiem Masterplan bij aan het terugdringen van de uitstoot van 

broeikasgassen (230 megaton CO2 tot 2050) en daarmee een 

gezondere leefomgeving voor iedereen. Ook maakt het Nederland 

en de EU weerbaarder tegen geopolitieke dreigingen.

Ondanks het ogenschijnlijke belang van de maritieme energie-

transitie, komt deze moeilijk op gang. Dit komt door vier 

knelpunten die de transitie in de weg staan:

• Klimaatneutrale energiesystemen zijn complexer dan de huidige 

systemen en nog niet betrouwbaar genoeg.

• De meeste schepen zijn uniek en te groot en duur om eerst een 

prototype te bouwen waarop innovaties kunnen worden getest. 

Informatie wordt niet efficiënt genoeg gedeeld en het 

samenwerkingspotentieel onvoldoende benut.

• Het aanbod van alternatieve brandstoffen is nog erg beperkt 

omdat de vraag ernaar ontbreekt. Klimaatneutrale schepen 

moeten eerst gebouwd worden om die vraag te creëren.

• Het oplossen van de drie knelpunten hierboven is erg duur en 

kent risico’s. Hierdoor kunnen private ondernemers geen 

financiering krijgen. Met een bijdrage uit het Nationaal Groei-

fonds is het echter mogelijk de risico’s te spreiden en de hoge 

kosten te verdelen, zodat de transitie alsnog snel op gang kan 

komen.
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