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Smart Shipping 
geeft kansen voor 
de markt



› Verregaand geautomatiseerd varen

› Smart shipping ≠ onbemand varen

› Smart shipping ≠ smart mobility in het water

Wat is smart shipping?
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› 4 compleet verschillende deelmarkten

› Ca. 97% van de vervoersbewegingen zijn goederenvervoer

› Alle scheepsbouw is maatwerk

› RWS heeft een 1 op 1-relatie met alle schippers

› Nederland heeft wél relevante industrie

Waarin verschilt scheepvaart van andere mobiliteit?
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› Ruim een derde van het goederenvervoer gaat via binnenvaart

› Verbeterde veiligheid

› Verbeterde duurzaamheid, direct en indirect

› Kansen voor onze scheepsbouw- en transportsector

› Snel verouderende populatie bemanningen → straks is binnenvaart met 
NL-bemanningen nauwelijks meer mogelijk

› Smart shipping is relevant om de binnenvaart gaande te houden. 

Waarom is smart shipping relevant?

4



Programma smart shipping (IenW)
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› Markt activeren

› Testfaciliteit scheppen

› Verkenningen voor onze infrastructuur uitgevoerd

› Samenwerkingsverband gemaak (NFSS)

› Onderzoek gedaan naar economische effecten

Wat heeft het programma gedaan?
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› Automatiseringsgraad van schepen neemt toe

› “Smart shipping draagt bij aan een betere concurrentiepositie.” is 
dat zo? En kunnen we dat kwantificeren?

› Kunnen we smart shipping bevorderen via de infrastructuur?

Onderzoek economische effecten - context
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› Veel aannames binnen het onderzoek

› Gebruik van modellen voor de bedrijfshuishouding van ondernemers 

› Effect van smart shipping-investeringen voor verschillende typen 
ondernemers

› Doorrekening van overheidsinvesteringen in infra

› 3 ontwikkelpaden: 

1.

2.

3.

Onderzoek economische effecten – het onderzoek
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› Investeringen in combinatie leveren een optimaal effect

› Indicaties van investeringen en aantallen

› Indicatie van het economisch effect

› Noodzakelijke infrastructurele maatregelen

– Informatie-ontsluiting en digitalisering

– Voorzien in connectiviteit

– 24 uursbediening

– Geautomatiseerd afmeren

Onderzoek economische effecten - conclusies
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› Validatie van de resultaten door stakeholders

› Minister voorbereid op de komst van de resultaten

› Verdere verkenning van geautomatiseerd afmeren

En nu?
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› NL heeft binnenvaart nodig om relevant te blijven

› Tweedeling in de markt met traditionele en innovatieve bedrijven

› Tweedeling in de markt met oude en nieuwe schepen

› Smart Shipping in de binnenvaart is een technisch maar vooral 
sociaal-economische uitdaging

Enkele overwegingen
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En ondertussen…
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Dank voor uw 
aandacht
Ruimte voor vragen en 
discussie


