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Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -
innovaties in Transport 

• Demonstratieprogramma voor transportoplossingen met lage of geen 
CO2 uitstoot: 

• stimuleren transitie naar innovatieve en duurzame energiedragers 

• technologie- en innovatieontwikkeling vervoermiddelen in pre-
commerciële fase 

• ondersteuning uitrol van bijbehorende tank- en laadinfrastructuur 

• Brandstofvisie-breed: 

• alle vervoermodaliteiten 

• alle brandstofsporen: elektrisch, waterstof, biobrandstoffen  

• Looptijd 2017-2021 

• Jaarlijkse prioritering via technologie- en innovatieopgaven 



Terugblik eerste tender 



 
• In totaal 29 projecten toegekend 

 
• Uitgevoerd op 52 locaties 

 
• 3 Innovatieclusters (EV, H2 en  
    biobrandstoffen) 

 



Highlights eerste tender: 



Uitgangspunten 
DKTI 2019 

• Budget ~30 miljoen euro uit 
Klimaatenvelop 2019 

 

• Uitbreiding naar meerdere 
categorieën vervoermiddelen 

 

• Cofinanciering voor tank- en 
laadinfrastructuur met 
Europese financiering 

 

• Spelregels op hoofdlijnen 
gelijk aan eerste ronde 
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Prioriteiten 2019 

1. Het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme: 

• vervoermiddelen voor vervoer over de weg van goederen die vallen binnen de 
categorieën N1, N2 en N3 

• vervoermiddelen voor vervoer over de weg van personen die vallen binnen de 
categorieën M2 en M3 

• twee- en driewielige voertuigen, die vallen binnen de categorieën L1 en L2 

• mobiele machines (o.a. voor gebruik op luchthaventerreinen) 

• vaartuigen voor het vervoer van goederen (binnenvaart en kustvaart)  

 

En: 

 

2. Het versnellen van de uitrol of het gebruik van de infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen.  

• infrastructuur voor waterstof, biobrandstoffen en elektriciteit 

 

 
 

 

Haalbaarheidsstudies: nu alle categorieën 
emissiearme vervoermiddelen van toepassing 



Definitie emissiearm 

• N1 (bestelwagens): CO2: max. 50 g/km (TTW), en voldoet Euro 6d norm voor 
NOx en fijn stof 

• Voertuigen (M2, M3, N2 en N3), mobiele machines, vaartuigen:  

• voertuig beschikt over een elektrische aandrijflijn 

• voertuig beschikt over een hybride aandrijflijn, of is  

• geschikt voor rijden/varen op een brandstofmengsel met ten minste 30% 
alternatieve brandstof 

• twee- en driewielige voertuigen (L1 en L2): voorzien van een elektrische 
hoofdaandrijving 

 



Demonstratieprogramma 
1. Project experimentele ontwikkeling 

• Ontwikkeling en beproeving nieuwe producten en diensten 
(prototypes) 

 

2. Project proeftuin: 

• Project experimentele ontwikkeling 

  + 

• Investering in vervoermiddelen 

  en/of 

• Investering in lokale/openbare tank/laadinfra 

 

3. Haalbaarheidsstudie experimentele ontwikkeling 

 

4. Project cofinanciering 

 



1. Project experimentele ontwikkeling 
• Maximale looptijd per project: 2 jaar 

 

Subsidie (artikel 25 AGVV): 

 

 

 

Een verhoging met 15% is mogelijk indien één van de volgende voorwaarden is 
vervuld:  

1) het project behelst daadwerkelijke samenwerking:  

— tussen ondernemingen waarvan er ten minste één een klein of middelgroot 
bedrijf is 

— tussen een onderneming en één of meer organisaties voor onderzoek en 
kennisverspreiding,  

2) de projectresultaten ruim worden verspreid 

Maximum 
percentage 
 

Verhoging 
middelgrote 
onderneming 

Verhoging kleine 
onderneming 

Overige 
verhoging 

% 25% + 10% + 20% + 15%1 



2. Project proeftuin 

• Maximale looptijd per project: 3 jaar 

 

• Proeftuin bestaat uit: 

• Project experimentele ontwikkeling  % zie vorige slide 

• Investering in voertuigen  investering milieubescherming 

• Investering in niet-openbare tank/laadinfrastructuur  investering 
milieubescherming 

• Investering in openbare tank/laadinfrastructuur  investering lokale 
infrastructuurvoorzieningen 

 



Investering milieubescherming 

• Ten behoeve van aanschaf emissiearme voertuigen en/of niet-openbare 
tank/laadinfrastructuur in project proeftuin. 

 

• Subsidie (artikel 36 AGVV): 

 

 

 

 

• Subsidie wordt berekend op basis van meerprijs ten opzichte van het 
conventionele alternatief. 

 

Maximum 
percentage 
 

Verhoging 
middelgrote 
onderneming 

Verhoging kleine 
onderneming 

% 40% + 10% + 20% 



Investering lokale infrastructuurvoorzieningen 

• Ten behoeve van investering openbare tank/laadinfrastructuur in project 
proeftuin. 

 

• Subsidie (artikel 56 AGVV): alle in aanmerking komende kosten verminderd 
met de exploitatiewinst 

• Aanvrager levert een overzicht van de verwachte exploitatiewinsten en –
verliezen van de investering voor een periode van 5 jaar, gerekend vanaf 
de ingebruikname van de investering 

 

 

• Regionale inperking voor locatie waterstofstations komt te vervallen 

 

 



3. Haalbaarheidsstudie experimentele 
ontwikkeling 

• Ten behoeve van een project experimentele ontwikkeling 

• Onderzoek of analyse van technische haalbaarheid van een innovatieproject 

• Ondersteunt de besluitvorming om tot ontwikkeling van een innovatief 
product over te gaan 

 

• Maximum subisidiebedrag per project: € 50.000,- 

• Maximale looptijd per project: 6 maanden 

• Maximale subsidie: 50% 

 

 



4. Project cofinanciering 

• Uitrol van tank- en laadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen 

 

• Investering in lokale infrastructuurvoorzieningen  

• onderdeel van een project waarvoor ten dele subsidie vanuit een 
Europees subsidieprogramma is toegekend 

• Maximum subisidiebedrag per project: € 1.000.000,- (of € 1.600.000,- 
met lokale energieproductie) 

• Maximale looptijd per project: gelijk aan EU-project 

• Maximale subsidie: alle in aanmerking komende kosten verminderd met 
de exploitatiewinst, tot maximaal 90%, verminderd met de Europese 
financiering 

• Aanvrager levert een overzicht van de verwachte exploitatiewinsten 
en –verliezen van de investering voor een periode van 5 jaar, 
gerekend vanaf de ingebruikname van de investering. 

 



Deelnemers aan projecten 

• Overheden: Niet in consortium, maar kunnen wel betrokken zijn bij 
projecten  

 

Project Geen samenwerking Wel samenwerking 

Experimentele 
ontwikkeling 

Onderneming Onderneming(-en) met onderzoeksorganisatie 
en/of NGO 

Proeftuin - Onderneming(-en) met onderzoeksorganisatie 
en/of NGO 

Haalbaarheid Onderneming Onderneming(-en) met onderzoeksorganisatie 
en/of NGO 

Cofinanciering Onderneming Ondernemingen 



Beoordeling 
• Projecten proeftuin, experimentele ontwikkeling 

• Beoordeling door onafhankelijke adviescommissie 

• Rangschikking a.d.h.v. criteria (zie volgende pagina) 

• Meer nadruk op vergunningen en locaties van tank/laadinfrastructuur 

• Aansluiting op lokale/regionale strategieën of convenanten/Green Deals 

 

• Projecten cofinanciering 

• Geen inhoudelijke beoordeling  project is al in ‘Brussel’ beoordeeld 

• Wel bewijs aanleveren EU subsidie is verkregen 

• Eerst komt, eerst maalt 

 

• Projecten haalbaarheidsstudie 

• Toetsing op basis van weigeringsgronden 

• Eerst komt, eerst maalt 

 



Beoordelingscriteria 

 

Proeftuin Exp.ontw. 

Excellentie 
Kwaliteit doelstellingen en projectaanpak 
Technologische vernieuwing 

30 40 

Impact 
Vervolgpotentieel 
Verdienpotentieel NL bedrijfsleven 
Kennisoverdracht 
Neveneffecten Nox, PM, geluid 

50 40 

Uitvoering 
Projectmanagement 
Begroting 
Kwaliteit samenwerking 

20 20 

TOTAAL: 
Minimum score = 70 

100 100 



Timing DKTI 2019 

• Per heden: voorpublicatie op site RVO.nl met handleiding en formats 

• Publicatie Staatscourant voorzien begin april, daarna openstelling via RVO E-loket 

• Deadline projectvoorstellen proeftuin en experimentele ontwikkeling: 19 juni 

• Deadline projectvoorstellen cofinanciering en haalbaarheidsstudie: 4 september 

• Beoordeling en opstellen ranglijst: Q3 2019 

• Start projecten: Q4 2019 

 



Aandachtspunten bij projectaanvragen 

• Betrek de ‘keten’ in het project 

• Producent vervoermiddel – exploitant infrastructuur – eindgebruiker 

• Zorg dat de vergunningen en locaties voor infrastructuur voor indiening zoveel 
mogelijk rond zijn 

• Zorg voor betrokkenheid NL bedrijfsleven 

• Verdienpotentieel is ook een criterium 

• Haalbaarheidsstudies alleen t.b.v innovatieprojecten 

• Geen studies t.b.v. investeringsbeslissingen 

• Neem kennis van de lopende DKTI projecten 

• In welk opzicht is uw project vernieuwend?  

• Gebruik het projectideeformulier op de website van RVO.nl  



Meer informatie op www.rvo.nl/DKTI-transport   

 

Erik van de Burgwal & Johan van Zwet 

dkti-transport@rvo.nl 

 

 

Disclaimer: 
Aan de inhoud van deze presentatie 
kunnen geen rechten worden 
ontleend. De publicatie in de 
Staatscourant is leidend. 
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