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Managementsamenvatting 

Inleiding 

 

De D+ Rapportage geeft inzicht in de voortgang van het Meerjarige Missiegedreven 

Innovatieprogramma (MMIP) Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem. 

Dit MMIP valt onder de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) Energie en 

Klimaat van het Klimaatakkoord. Het omvat MMIP nr. 9 (Innovatie aandrijving en 

gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit) en MMIP nr. 10 (Doelmatige 

vervoersbewegingen voor mensen en goederen), en de deel-KIA 

Toekomstbestendige mobiliteitssystemen. Daarmee is de missie verbreed met de 

maatschappelijke thema’s veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid en bereikbaarheid. 

 

De D+ Rapportage wordt uitgevoerd in opdracht van de DG Mobiliteit van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De rapportage is bedoeld voor 

de volgende doelgroepen: 

• Innovatie Monitoring Unit (IMU) 

• Themateam Energietransitie en Duurzaamheid 

• Missieteam D+  

• Beleidsdirecties DGMo/DGLM 

 

De rapportage is gevuld vanuit de specifieke missie D+ parameters en bevat 

daarnaast een beschrijving van de techniek- en marktontwikkeling van verschillende 

energiedragers in mobiliteit. De marktontwikkeling focust met name op wegvervoer 

en binnenvaart in Nederland. Daarnaast worden zeevaart en luchtvaart kort 

besproken; daar is dit jaar echter geen apart onderzoek naar gedaan. Voor de 

techniek- en marktontwikkeling zijn ook aparte, meer uitgebreide rapportages1 

beschikbaar. 

 

Ontwikkeling missie D+ 

 

In 2020 is het missie gedreven innovatiebeleid van start gegaan en daarmee missie 

D+. De organisatie van missie D+ is ingericht, met daarbij een missieteam, 

uitvoeringsteam en klankbordgroep. De meeste relevante topsectoren zijn 

aangesloten.  

 

Het missieteam is daar actief waar het weeffouten ziet in het systeem. In 2020 lag 

de nadruk op de volgende drie systeemveranderingen en bijbehorende acties: 

1 Inzetten op sociale innovatie 

o drie signaalnotities over sociale innovatie ingebracht in het 

themaoverleg; 

o NWO-call sociale innovatie opgezet; 

o een sessie over systeembewustzijn en systematisch leiderschap 

georganiseerd voor het missieteam; 

o activiteiten rond sociale innovatie georganiseerd in het kader van 

Innovember;  

o richting gegeven aan het Delta Instituut (i.o.) voor ruimtelijke 

ordening, stedelijke bereikbaarheid en mobiliteit. 

                                                
1 Zie de verwijzingen in de hoofdtekst. 
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2 Van modaliteit naar mobiliteit 

o onderwerpen maritiem en luchtvaart toegevoegd aan de missie; 

o roadmap klimaatneutrale brandstoffen opgeleverd in samenwerking 

met missie C (Industrie); 

o haalbaarheidsstudie batterijtechnologie opgeleverd in samenwerking 

met Topsector Energie, Systeemintegratie; 

o white paper digitalisering en platforms gestart in samenwerking met 

Topsector Logistiek. 

3 Samenwerking tussen sectoren 

o innovatieprogramma Heavy duty laadinfra gestart in samenwerking 

met Topsectoren Logistiek, Energie en HTSM; 

o corona-steunpakket voor R&D in de mobiliteit vormgegeven (in 

2021 daadwerkelijk gestart); 

o tijdelijke klankbordgroep voor laadinfra ingericht; 

o zeven consortia ingeschreven in MOOI-regeling Urban Energy over 

verbinding tussen gebouwde omgeving en laadinfra. 

 

Belang van de sector 

 

De Nederlandse industrie en kennisinstellingen in de High Tech mobiliteitssector 

behoren tot de top van de wereld. De luchtvaart en de maritieme en automotive 

industrie leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en 

werkgelegenheid. Zo vertegenwoordigt de sector een toegevoegde waarde van € 60 

mld en een werkgelegenheid van 440.000 overwegend kennisgerelateerde banen. 

De grote drijvers achter de vernieuwing in de mobiliteit sector zijn verduurzaming 

en digitalisering. De innovatieopgaven in mobiliteit zoals verwoord in het missie D+ 

programma zijn daarin richtinggevend voor de uitwerking in projecten en 

programma’s.  

 

Aantal patenten en publicaties  

 

• In 2020 zijn 65 patenten voor duurzame mobiliteit ingediend door een 

Nederlandse instantie (op basis van een door TNO uitgevoerde zoekopdracht 

op Espacenet). 

• In 2020 zijn er in Nederland 333 publicaties op het gebied van duurzame 

mobiliteit verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift of als conference 

paper (op basis van een door TNO uitgevoerde globale scan in Scopus). 

 

Aantal projecten 

 

• Vanuit het Missieprogramma D+ is in 2020 ondersteuning geboden aan de 

programmering van DKTI-transport, aan de regeling ‘Energietransitie als 

maatschappelijk-technische uitdaging (KIC)’ en aan het Steunpakket Covid. 

De effecten van het programma DKTI-transport en de subsidieregeling R&D 

Mobiliteitssectoren (Steunpakket Covid) worden in de D+ rapportage van 

2022 meegenomen.  

• In totaal zijn er drie MOOI-projecten waar een deel van de projectactiviteiten 

betrekking hebben op de infrastructuur van elektrisch vervoer. Deze 

activiteiten hebben een totaalbudget van € 1.755.551, waarvan € 1.035.962 

afkomstig is uit de MOOI-subsidie. 

• In totaal zijn er 18 PPS-projecten gericht op duurzame mobiliteit: vier vanuit 

TKI Logistiek, één vanuit TKI Chemie, twee vanuit TKI ClickNL, één vanuit 

TKI Maritiem, acht vanuit TKI HTSM en twee samenwerkingsprojecten met 

MARIN als penvoerder van het consortium. Op een totaal van ruim € 31 

mln. aan projectbudget wordt ruim € 28 mln. afgedekt door een publieke 

bijdrage. Deze publieke bijdrage is niet enkel de PPS-toeslag, maar betreft 
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ook andere publieke cofinanciering van de projecten. Het overgrote deel – 

ruim € 19 mln. – wordt gedragen door Europese fondsen (EU en EFRO). 

 

Beleidsaanbevelingen verbetering dataverzameling 

 

Om tot een goede dataverwerking en goede analysemogelijkheden ten behoeve van 

beleidssturing te komen, dient de monitoring van projecten onder de volgende 

naamstellingen/programma’s aangepast te worden: 

 

1. PPS-projecten: bij een aantal projecten in de KIC-database is er op dit 

moment geen verdere uitsplitsing mogelijk dan de categorisering 

‘Energietransitie en Duurzaamheid’. Advies is om minimaal mobiliteit als 

projectkenmerk mee te nemen in de projectadministratie. Daarnaast zijn de 

data op het onderdeel ‘gecommitteerde subsidie per financier/bron’ niet 

volledig, waardoor voor een aantal projecten specificering naar 

financieringsbron niet mogelijk is. Het advies is om de specifieke 

financieringsbronnen in de projectadministratie op te nemen. Daarnaast 

wordt geadviseerd om in ieder geval altijd de volgende projectkenmerken te 

administreren en te monitoren: -projectnamen; -projectlocatie coördinaten; 

-type projectpartners (-kennisinstellingen; -decentrale overheden; -

industriepartijen; -branche organisaties, et cetera); -inhoudelijke project-

thema’s; -project KPI’s; -dwarsverbanden met sectoren als energie, 

industrie, gebouwde omgeving, et cetera. Deze data dienen vervolgens als 

onderdeel van de KIC monitoring verzameld te worden.  

2. DKTI-projecten: Voor een juiste weergave van de effecten in de volgende 

jaren is het van belang de DKTI-data mee te laten lopen in het KIC-

monitoringstraject. Daarbij is het advies in ieder geval altijd bovenstaande 

project kenmerken te administreren en te monitoren. Dat wil zeggen: -

mobiliteit als projectkenmerk; -projectnamen; -projectlocatie coördinaten; -

type projectpartners (-kennisinstellingen; -decentrale overheden; -

industriepartijen; -branche organisaties, et cetera); -inhoudelijke project-

thema’s; -project KPI’s; -dwarsverbanden met sectoren als energie, 

industrie, gebouwde omgeving, et cetera; -budgetverdeling publiek-privaat; 

-PPS financiering ja/nee. 

3. TNO projecten onder bijvoorbeeld programma’s als ‘Automotive Mobility’ en 

‘VP Sustain. T&T HTSM’. Hier missen bijna alle projectdata zoals genoemd 

onder punt 2. Advies is om in ieder geval deze projectgegevens te 

administreren en publiek toegankelijk te maken. Deze data dienen 

vervolgens als onderdeel van de KIC monitoring verzameld te worden.  

4. Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (Steunpakket Covid): Voor een 

juiste weergave van de effecten in de volgende jaren is het van belang ook 

hier in ieder geval de bovenstaande projectkenmerken te administreren en 

te monitoren. Vervolgens zou ook deze regeling mee moeten lopen in de 

verbreding van het KIC-monitoringstraject.  

5. MOOI-projecten: Projecten gericht op mobiliteit worden niet als zodanig 

geregistreerd en zijn enkel af te leiden uit de IEA-categorisering. Het advies 

is om projecten dusdanig op categorie te gaan registreren dat ook 

mobiliteitsprojecten eenvoudig herkenbaar worden. Voor een juiste 

weergave van de effecten in de volgende jaren is het tevens van belang ook 

hier de bovenstaande projectkenmerken te administreren en te monitoren. 

Vervolgens zou ook deze regeling mee moeten lopen in de verbreding van 

het KIC-monitoringstraject. 

6. NWO-projecten: Deze projecten zijn niet ingedeeld naar missie of sector. 

Daardoor zijn de data nu niet toegankelijk voor de D+ Rapportage. Het 

verdient aanbeveling om het thema mobiliteit standaard op te nemen in de 

monitoringssystemen van NWO, met daarbij een duidelijk label naar een 

MMIP. Daarnaast wordt geadviseerd om in ieder geval de onder punt 2 
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genoemde projectgegevens te administreren en publiek toegankelijk te 

maken. Vervolgens zouden deze data ook mee moeten lopen in het KIC-

monitoringstraject. 

 

Start-ups 

 

De ontwikkeling van het aantal start-ups per energiedrager is lastig in beeld te 

brengen. De concrete activiteiten van start-ups worden door de Kamer van 

Koophandel niet geregistreerd met een directe koppeling aan een specifieke 

energiedrager. Dat de transitie economische kansen biedt voor start-ups wordt 

echter duidelijk onderstreept door voorbeelden zoals weergegeven in het rapport 

‘Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 2020; Ontwikkelingen in de Nederlandse EV-

sector’. 

 

Ontwikkelingen in de mobiliteitssector algemeen 

 

Techniekontwikkeling van energiedragers 

• Er vinden geen grote ontwikkelingen meer plaats op het gebied van 

productie en distributie van conventionele energiedragers. 

• De opwekking van elektriciteit wordt steeds duurzamer. Verwacht wordt dat 

de CO2-emissie per opgewekte hoeveelheid elektriciteit tussen 2017 en 

2030 met ongeveer 80% zal afnemen. Daarnaast zal het 

elektriciteitsnetwerk door toenemende vraag in de toekomst anders, maar 

ook zwaarder worden belast. 

• Technologische ontwikkelingen op het gebied van waterstof richten zich op 

bevoorrading via pijpleiding, lokale productie en op waterstof als bouwsteen 

voor synthetische brandstoffen. 

• De toekomstige inzet van gasvormige energiedragers als CNG en LNG in 

transport is onzeker en hangt in belangrijke mate af van ondersteuning 

vanuit de overheid. 

• Bij de productie en distributie van biobrandstoffen vinden de ontwikkelingen 

plaats op het vlak van herkomst van de grondstoffen en verwerking, 

productie en distributie van biobrandstoffen. Onder meer de ontwikkeling 

van een goede duurzaamheidscertificering vergt nog nader onderzoek.  

  

Techniekontwikkeling van infrastructuur 

• Voor de tankinfrastructuur van fossiele brandstoffen worden geen 

(aanzienlijke) technische ontwikkelingen verwacht. 

• De afvulsnelheid van waterstof zal in de nabije toekomst nog verder 

toenemen.  

• Bij elektriciteit vinden de techniekontwikkelingen plaats op het vlak van: 

hogere vermogens, gelijkstroom laden, inductief laden en ondergrondse 

laadpunten, ‘In-motion-charging’ en ‘smart charging’. 

 

Techniekontwikkeling van vervoermiddelen 

• Technologische ontwikkelingen bij verbrandingsmotoren voor benzine en 

diesel richten zich op nieuwe verbrandingsconcepten of 

warmteterugwinning, waardoor deze motoren efficiënter en zuiniger worden. 

• Er lopen nieuwe onderzoeken en tests naar de toepassing van hernieuwbare 

waterstof in een verbrandingsmotor (ICE) voor zwaar transport, met name 

vrachttransport. Een aantal OEM’s in Europa, waaronder DAF, heeft zich 

hierin verenigd. 

• Bij batterij-elektrische voertuigen spelen de volgende ontwikkelingen een 

centrale rol: batterijtechnologie, batterijmanagementsystemen (BMS), 

energiemanagementstrategieën (EMS), ‘In-wheel’ motorconcepten en 

oplaadtechnieken. 
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• Ontwikkelingen bij waterstofvoertuigen vinden plaats op het gebied van 

efficiency en levensduur van brandstofcellen en op het gebied van waterstof 

als bouwsteen voor synthetische brandstoffen (e-fuels). 

• Bij LNG- en CNG-voertuigen zijn er ontwikkelingen rondom het verhogen van 

de efficiency van de ‘mono-fuel’ gasmotor en de reductie van de 

methaanslip. Bij ‘dual-fuel’ motoren spelen ontwikkelingen als de Westport-

injector en RCCI (‘reactivity controlled compression ignition’). 

• Biobrandstoffen zijn in technisch opzicht relatief gemakkelijk toepasbaar in 

de binnenvaart en voor mobiele werktuigen. Voor het wegverkeer zijn lage 

blends biobrandstoffen (E10 en B7) tegenwoordig vaak geen probleem 

meer. Hoge blends worden steeds vaker door fabrikanten toegelaten. 

 

Beleidsaanbevelingen2 techniekontwikkeling 

 

• Richt beleidsinstrumenten op de gelijktijdige groei van de energiedrager zelf, 

de noodzakelijke infrastructuur en de vloot en presenteer deze in onderlinge 

samenhang. 

• Richt beleid op het mobiliteitssysteem én het energiesysteem. Juist in de 

koppeling liggen de mogelijkheden om maatschappelijke vragen te 

beantwoorden. Dit levert vaak ook nieuwe business cases op.  

• Onderzoek de mogelijke gevolgen voor de veiligheid wanneer er 

verschillende alternatieve energiedragers worden aangeboden bij hetzelfde 

tankstation (‘multifuel’ tankstations). 

• Organiseer concessies met een beperkte looptijd, om te voorkomen dat er 

op korte termijn veel infrastructuur wordt gerealiseerd die op middellange 

termijn technisch achterhaald is (risico op ‘lock-in’ effect). Hierbij moet een 

balans worden gezocht tussen de benodigde terugverdientijd voor duurzame 

investeringen door de concessiehouder en de mogelijkheid om tijdig 

innovaties door te voeren. 

• Onderzoek de gevolgen van mobiliteit op het lokale energiesysteem, 

bijvoorbeeld door mobiliteit op te nemen in de Regionale Energiestrategieën 

(RES’en). 

• Ga vroeg in gesprek met netbeheerders om mogelijke barrières ten aanzien 

van de benodigde netwerkaanpassingen in kaart te brengen en waar 

mogelijk tijdig te slechten. 

• Onderzoek hoe waterstof-infrastructuur zodanig kan worden gerealiseerd dat 

de levering van waterstof niet leidt tot veel extra voertuigkilometers, 

bijvoorbeeld door lokale waterstofproductie of toevoer via pijpleidingen. 

• Volg de onderzoeken op het gebied van ultraschone verbrandingsmotoren en 

zero emissie energiedragers, zoals waterstof. Deze ontwikkeling kan wellicht 

ook een extra boost geven aan de ontwikkeling van groene waterstof. De 

grote vraag hierbij is of er bij toenemende vraag in de toekomst voldoende 

betaalbare groene stroom zal zijn. 

 

Marktontwikkeling wegvervoer in Nederland 

 

Personenauto’s 

• Veruit het grootste deel van de personenvoertuigen in Nederland rijdt op 

conventionele energiedragers, met name benzine en diesel. Tegelijk groeide 

het aandeel zero-emissie voertuigen in 2020 met 85,9% t.o.v. 2019. Ook 

komen er meer verschillende modellen op de markt. 

• Elektrische en vooral waterstofauto’s zijn vaak nog duurder in aanschaf en 

hebben afwijkende functionele specificaties. De Total Cost of Ownership 

                                                
2 Alle beleidsaanbevelingen in deze rapportage zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van 
Rijkswaterstaat. 
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(TCO) van personenauto’s op duurzame energiedragers is ongeveer even 

hoog of soms zelfs lager dan die van personenwagens op conventionele 

energiedragers. 

 

Bestelauto’s 

• Het merendeel van de bestelauto’s rijdt op diesel. Elektrische bestelauto’s of 

bestelauto’s op waterstof of CNG zijn vergeleken met diesel-bestelauto’s nog 

maar beperkt beschikbaar, maar het aanbod groeit snel. 

• Momenteel zijn de duurzame varianten vaak nog duurder in aanschaf en 

wijken de functionele specificaties af van hun conventionele tegenhangers.  

 

Vrachtauto’s en bussen 

• Veruit het grootste deel van de vrachtwagens en bussen rijdt nog altijd op 

diesel. Vrachtwagens en bussen op diesel zijn dan ook in alle gewenste 

soorten en maten verkrijgbaar. De verkrijgbaarheid van vrachtwagens en 

bussen op duurzame brandstoffen neemt in algemene zin wel steeds verder 

toe.  

• De kosten van elektrische bussen liggen (nog) iets hoger dan van 

dieselbussen. Bussen op waterstof zijn nog twee à drie keer zo duur als 

dieselvarianten. Bussen op CNG zijn iets duurder dan bussen op diesel; 

bussen op LNG zijn ongeveer even duur als diesel. Bij de OV-bussen wordt 

de elektrificatie met name gedreven door regelgeving en concessie-eisen.  

• Vrachtwagens en bussen op waterstof zien we nog nauwelijks. Dat komt 

door de hoge aanschafkosten van het voertuig (met brandstofcel) en de 

hoge kosten voor waterstof. Grote fabrikanten van vrachtwagens en bussen 

hebben vaak al ervaring in proeftuinen opgedaan met waterstof, maar 

komen niet voor 2025 met marktintroducties, op enkele uitzonderingen na. 

• Daarnaast lopen er nieuwe onderzoeken en tests naar de toepassing van 

waterstof in een verbrandingsmotor (ICE) voor vrachttransport. Deze 

ontwikkeling hangt samen met de doelstelling van de Europese 

waterstofstrategie om tegen 2030 in de EU ten minste 40 gigawatt aan 

elektrolytische cellen voor hernieuwbare waterstof te installeren en daarmee 

tot 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof te produceren. De opgave is om 

er zorg voor te dragen dat hier te zijner tijd voldoende en betaalbare groene 

stroom voor beschikbaar is. De Europese Commissie wil dit onder meer 

bereiken door in de daluren (overtollige en dus goedkope) groene stroom 

om te zetten in waterstof. Daarmee wordt dit onderdeel van het ‘load 

management’ van de Europese stroomvoorziening. Om te voorkomen dat er 

toch ‘fossiele’ waterstof wordt ingezet, wat W-T-W netto tot meer CO2-

uitstoot zou leiden, zal naar verwachting wet- en regelgeving nodig zijn. 

• De dieselvervangers HVO en FAME kunnen - mits toegelaten door de 

fabrikant - redelijk eenvoudig ingezet worden en vragen dus nauwelijks om 

een extra investering. Het gebruik van deze brandstoffen is daarmee met 

name prijs- (en aanbod) gestuurd. 

 

Beleidsaanbevelingen wegvervoer  

 

Opschaling door voldoende variatie in duurzame voertuigen 

De beschikbaarheid qua variatie in modellen en typen is afhankelijk van de 

marktvraag en vergroot deze tegelijkertijd. Deze kip-ei-situatie kan worden 

doorbroken. Dit vraagt om beleid dat duurzame doelen verbindt met economische 

kansen. Dit impliceert meer wet- en regelgeving én meer communicatie over kansen 

voor gebruikers, bijvoorbeeld: 

• Onderzoek of het streven naar 100% zero-emissie nieuwverkopen van 

personenauto’s op termijn beter kan worden verankerd in EU wet en 

regelgeving. 
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• Onderzoek het maatschappelijk draagvlak en de wettelijke mogelijkheden 

om personenauto’s op te nemen in de definiëring van de ZE zones. 

• Zet in op marktvergroting door aanscherping Europese CO2-normen voor 

OEM’s (met name voor bestel- en vrachtauto’s); 

• Breid het aantal zero-emissie zones voor stadsdistributie uit (geven sterke 

stimulans aan variatie in duurzame bestel- en vrachtauto’s); 

• Onderzoek de mogelijkheid van financiële steun voor de realisatie van 

overslagpunten aan de stadsranden. 

 

Opschaling door goede betaalbaarheid duurzame voertuigen 

De uitdaging bij duurzame voertuigen is om de totale kosten van voertuigen dichter 

bij die van conventionele voertuigen te brengen. Mogelijke oplossingen zijn: 

• ontwikkeling van goedkopere en lichtere materialen (minder rolweerstand, et 

cetera); 

• het ontwikkelen van opschaling door in de opschalingsfase de maandelijkse 

kosten voor de gebruikers gelijk te maken of iets te laten dalen, 

bijvoorbeeld door aankoopsubsidies of fiscaal voordeel. Dit kan in grote 

mate revolverend3 en in samenwerking met private financiële partijen 

(bijvoorbeeld door leaseconstructies voor duurzame voertuigen). Subsidies 

en fiscaal voordeel kunnen dan geleidelijk worden afgebouwd.  

 

Opschaling door werkbare functionele specificaties 

Functionele specificaties van duurzame vervoermiddelen verschillen vaak van die 

van conventionele versies. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn: 

• Duurzame vervoermiddelen een prijsvoordeel geven (zie boven); 

• Nieuwe functionaliteiten voorzien van een verdienmodel voor de gebruiker 

(terugleveren elektriciteit aan net tijdens piekvraag); 

• De ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten waarin de oude 

functionaliteiten minder van belang zijn (bijvoorbeeld een aparte 

personenwagen voor de vakanties, overslaghubs aan stadsranden voor 

stadsdistributie) Dit dient gepaard te gaan met goede communicatie waarin 

het voordeel voor de gebruiker duidelijk wordt gemaakt. 

 

Marktontwikkeling binnenvaart in Nederland4 

 

Momenteel varen vrijwel alle vaartuigen in de binnenvaart op diesel, met 

uitzondering van circa 65 hybride- en elf LNG-schepen. Elektrische en 

waterstofschepen zitten nog in de onderzoeks- en marktintroductiefase. Er zijn 

momenteel drie à vier motorleveranciers die LNG-motoren aanbieden. Vloeibare 

biobrandstoffen als FAME, GTL en HVO kunnen worden gebruikt in conventionele 

binnenvaartschepen.  

 

Beleidsaanbevelingen 

De prijs van biobrandstoffen ligt hoger dan die van diesel, waardoor het lastig 

concurreren is. Door de krachten van de maritieme sector en de Nederlandse 

(petro-) chemische industrie te bundelen, kan de overheid een impuls geven aan de 

ontwikkeling en opschaling van biobrandstoffen. Daarmee zullen de prijzen 

omlaaggaan en concurrerend worden met diesel. De steun van de overheid zal dan 

meer verschuiven van het gebruik (in de binnenvaart) naar de productie van de 

energiedragers. Bijkomend voordeel is dat deze voor meerdere (zwaardere) 

toepassingen in de mobiliteit kunnen worden ingezet. Daarnaast kan de kennis die 

                                                
3 Revolverend betekent dat in ieder geval een deel van de gelden die worden weggezet weer 
terugvloeit in een fonds. 
4 Bron: Routeradar Innovatiemonitor Marktontwikkeling Binnenvaart 2019 
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wordt verkregen met de inzet van biobrandstoffen worden benut bij de ontwikkeling 

van synthetische, klimaatneutrale brandstoffen. 

 

Marktontwikkeling Nederlandse zeescheepvaart5 

 

De Nederlandse zeescheepvaart gebruikt vrijwel uitsluitend conventionele 

brandstoffen op aardoliebasis. Praktische obstakels, hoge kosten en het ontbreken 

van een fysieke en juridische infrastructuur staan vooralsnog aandrijving op basis 

van bijvoorbeeld elektriciteit of waterstof in de weg. Wel wordt op kleine schaal 

gebruik gemaakt van biodiesel-blends. De toepassing hiervan – inclusief LNG – vindt 

vooral plaats indien er gunningsvoordelen kunnen worden behaald. 

 

Beleidsaanbevelingen 

• Aandacht is nodig voor de ontwikkeling van technische specificaties voor de 

kwaliteit van biobrandstof-blends voor de zeevaart. Ook is R&D nodig op het 

gebied van hygroscopische en (vuil) oplossende eigenschappen van 

sommige biobrandstoffen (hierdoor kunnen problemen optreden zoals 

verstopping en polymerisatie). 

• Belangrijk is de ontwikkeling van technische specificaties voor de inbouw- en 

veiligheidsregulering voor duurzame brandstoffen, zoals waterstof en 

methanol (ten behoeve van installaties aan boord). 

• Uit de marktfase-analyse blijkt dat veel producten zich bevinden in de 

overgang van techniek- naar marktontwikkeling. Dat betekent dat er – 

naast innovatiesubsidies voor techniekontwikkeling – ook aandacht nodig is 

voor nieuwe financieringsinstrumenten die zich specifiek richten op 

marktintroductie en opschaling.  

 

Marktontwikkeling luchtvaart6 

 

De luchtvaart gebruikt vooral kerosine als energiedrager. Het overschakelen op 

andere brandstoffen is complex. In de luchtvaart is een zo laag mogelijk 

startgewicht erg belangrijk en de energiedichtheid per kilo kerosine is erg gunstig. 

De afzet en het gebruik van elektriciteit, waterstof en aardgas in de luchtvaart is op 

dit moment nul. Wel gaat het gebruik van biobrandstoffen en synthetische 

brandstoffen in de toekomst een grotere rol spelen in de luchtvaart.  

 

Beleidsaanbevelingen 

• Om de ontwikkeling van batterij-elektrisch en waterstof als energiedrager in 

de luchtvaart te stimuleren zijn R&D en praktijkproeven nodig, die de 

ontwikkeling van elektrisch vliegen verder brengen. Een luchtvaartparagraaf 

in de DKTI-regeling kan hierbij behulpzaam zijn. 

• Uit de marktfase-analyse blijkt dat veel luchtvaartproducten zich bevinden in 

de overgang van techniekontwikkeling naar marktontwikkeling. Dat 

betekent dat er meer aandacht nodig is voor de ontwikkeling van (deels 

nieuwe) beleidsinstrumenten, die zich specifiek richten op marktintroductie 

en opschaling. 

                                                
5 Bron: Routeradar Straatbeeldmonitor Zeevaart 2019  
6 Bron: Routeradar Straatbeeldmonitor Luchtvaart 2019 
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1 Inleiding 

1.1 D+ Rapportage als onderdeel van het missiegedreven innovatiebeleid 

 

Innovaties zijn belangrijk om de doelen uit het Klimaatakkoord te kunnen halen. De 

kennisvragen en innovatieopgaven daarvoor zijn gebundeld in de Integrale Kennis- 

en Innovatieagenda (IKIA) Energie en Klimaat. Deze agenda maakt onderdeel uit 

van het Klimaatakkoord en beschrijft de opgave in dertien meerjarige 

missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). Het MMIP Duurzaam en 

Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem valt onder missie D (emissieloze mobiliteit 

voor mensen en goederen in 2050) en omvat MMIP nr. 9 (Innovatie aandrijving en 

gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit) en MMIP nr. 10 (Doelmatige 

vervoersbewegingen voor mensen en goederen). Daarnaast zijn er links met andere 

MMIP’s die missie D ondersteunen. 

 

IenW heeft de scope van het MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig 

Mobiliteitssysteem vervolgens verbreed met de maatschappelijke thema’s veiligheid, 

luchtkwaliteit, gezondheid en bereikbaarheid. Hiervoor is de Deel-KIA 

Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen opgezet. Deze is complementair aan MMIP 

nr. 9 en 10. Om deze reden wordt de missie D+ genoemd. Missie D+ kijkt naast 

wegvervoer ook naar zee- en luchtvaart als belangrijke sectoren waar - in 

aanvulling op de afspraken uit het Klimaatakkoord - CO2-reductie kan worden 

gerealiseerd. 

 

De gegevens in dit rapport hebben betrekking op 2020 met als peildatum 31 

december 2020, tenzij anders in de tekst aangegeven.  

1.2 Doel D+ Rapportage 

 

De D+ Rapportage geeft inzicht in de voortgang van het Meerjarige Missiegedreven 

Innovatieprogramma (MMIP) Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem. 

Een aantal indicatoren7 uit de D+ Rapportage worden meegenomen in het Kennis en 

Innovatiedeel van de Monitor Klimaatbeleid, die naar de Tweede Kamer wordt 

gestuurd. Aldus draagt deze rapportage bij aan de verantwoording van de inzet van 

publieke middelen. 

 

1.3 Doelgroepen 

 

De D+ Rapportage wordt uitgevoerd in opdracht van de DG Mobiliteit van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De rapportage is bedoeld voor 

de volgende doelgroepen: 

• Innovatie Monitoring Unit (IMU) 

Het IMU is een interbestuurlijke en interdepartementale werkgroep waarin 

BZK, EZK, IenW, LNV, OCW, NWO, RVO en de TKI’s zijn vertegenwoordigd. 

De werkgroep is verantwoordelijk voor de afstemming en harmonisatie van 

de monitoring van de publiek gefinancierde innovatieprogramma’s en 

regelingen die worden uitgevoerd binnen het Thema Energietransitie en 

Duurzaamheid. Daarbij ligt de focus in eerste instantie op de 

innovatieprogramma’s uit de IKIA. 

                                                
7 Aantal aangesloten partners en topsectoren; organisaties, studies en rapportages; resultaten 
missie D+ in 2020; samenvatting marktontwikkelingen duurzame voertuigen en 
energiedragers. 
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• Themateam Energietransitie en Duurzaamheid 

Hierin komen voorzitters van de missies, boegbeelden van de topsectoren 

en DG’s van de diverse ministeries samen. Zij agenderen de belangrijkste 

opgaven om tot een goed innovatie-ecosysteem te komen en nemen 

besluiten over de prioriteiten. 

• Missieteam D+ 

Het missieteam D+ adviseert de betrokken departementen en topteams 

over de inhoudelijke koers van missie D+. Het missieteam bestaat uit 

vertegenwoordigers van IenW (voorzitter), vertegenwoordigers van de 

topsectoren Energie, Logistiek en HTSM, en mensen uit de wetenschap 

(NWO, TO2) en industrie. 

• Beleidsdirecties DGMo/DGLM 

De D+ Rapportage geeft input voor diverse beleidsdirecties binnen DGMo en 

DGLM, waaronder DuMo, Unit Innovatie, Unit Strategie, Directie Maritieme 

Zaken, Directie Luchtvaart en Directie OV en Spoor. 

1.4 Achtergrond 

 

Missiegedreven innovatiebeleid 

In 2018 besloot het kabinet om bij de inzet van nationale innovatiemiddelen meer te 

sturen op maatschappelijke vraagstukken. Hierbij zijn vier maatschappelijke 

opgaven gekozen: 1) Energietransitie en duurzaamheid, 2) Landbouw, water en 

voedsel, 3) Gezondheid en zorg, 4) Veiligheid. Hieraan is het horizontale thema 

Sleuteltechnologieën toegevoegd. Dit zijn fundamentele technologievelden die op 

meerdere maatschappelijke thema’s invloed hebben en belangrijk zijn voor de 

toekomst van Nederland. Voorbeelden van sleuteltechnologieën zijn 

quantumtechnologieën zoals quantum computing, artificiële intelligentie (AI) en 

nanotechnologie. Een ander horizontaal thema is maatschappelijk verdienvermogen. 

Dit thema is ondersteunend aan de vier missiethema’s en aan de 

sleuteltechnologieën. 

 

Figuur 1: Vier maatschappelijke opgaven en het thema Sleuteltechnologieën 

 

 
 

Voor de maatschappelijke opgave Energietransitie & duurzaamheid zijn de 

kennisvragen en innovatieopgaven gebundeld in de Integrale kennis en 

innovatieagenda (IKIA) Klimaat en Energie. Deze agenda is onderdeel van het 

Klimaatakkoord en bevat vijf missies (A t/m E) met daaronder dertien Meerjarige 

Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Het MMIP Duurzaam en 



 

15 

 

RWS INFORMATIE | Definitieve websiteversie | D+ Rapportage 2020 | 15 december 2021 

Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem valt onder Missie D (emissieloze mobiliteit 

voor mensen en goederen in 2050). 

 

Figuur 2: Vijf missies (A t/m E) en dertien Meerjarige Missiegedreven 

Innovatieprogramma’s (MMIP’s) 

 

 
 

Doel MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem 

1. Het binnen handbereik krijgen van maatschappelijke doelen voor mobiliteit, 

waaronder duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid, door: 

• het versnellen van de ontwikkeling én opschaling van duurzame 

mobiliteitsoplossingen; 

• het optimaliseren van de oplossingen vanuit het totale 

mobiliteitssysteem. 

2. Het stimuleren van economische groene groei en toekomst bestendige 

werkgelegenheid door: 

• aan te sluiten bij bewezen expertise van het Nederlandse bedrijfsleven 

en kennisinstellingen en te focussen op gebieden waarin wereldwijd nog 

een markt in ontwikkeling is; 

• verbinding te maken met andere functies van mobiliteit in de 

Nederlandse economie, bijvoorbeeld voor handel en productie van 

brandstoffen. 

 

Missie D+ is daar actief waar weeffouten in het innovatie-ecosysteem zitten. Het 

analyseert en agendeert deze en doet voorstellen aan overheden, de private sector 

en/of kennisinstellingen hoe deze verholpen kan worden. Waar anderen de 

oplossingen oppakken laat het missieteam deze weer los. Het kijkt specifiek naar 

het centraal zetten van de mens en sociale innovatie om tot een andere kijk op 

mobiliteit te komen: van modaliteit naar mobiliteit, als een flexibel en integraal 

systeem. Daarbij werkt het missieteam aan het leggen van verbindingen over 

sectoren heen, omdat alle sectoren een deel van de oplossing hebben.  

 

Mobiliteit heeft geen eigen topsector, maar landt in minimaal drie topsectoren: 

Logistiek, High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en Energie. Deze drie 

topsectoren nemen deel aan het missieteam D+ en hebben toegezegd om binnen 
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hun eigen topsector de voor hen relevante mobiliteitsvraagstukken te 

programmeren. 

 

Het MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem maakt integraal 

onderdeel uit van het Kennis en Innovatie Contract (KIC) 2020-2023, dat eind 2019 

door het kabinet met kennisinstellingen en ondernemers is gesloten. Het betreft een 

totale investering van ongeveer € 4,85 mld, waarvan € 2,8 mld publieke middelen 

zijn. 

1.5 Opzet D+ Rapportage 

 

De D+ rapportage geeft inzicht in de voortgang van het Meerjarige Missiegedreven 

Innovatieprogramma (MMIP) Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem 

aan de hand van twee soorten indicatoren. 

 

Hoofdstuk 2 en 3 beschrijven de voortgang op basis van de zgn. KIC-indicatoren. 

Dit zijn indicatoren van het Kennis en Innovatie Convenant (KIC), die voor alle 

missies binnen de IKIA gelden. Concreet gaat het om de volgende indicatoren: 

 

• Routeradar Innovatiemonitor - Techniekontwikkeling 2020 (paragraaf 2.1) 

 Dit deel bevat een beschrijving van de stand van de techniek op het 

gebied van duurzame energiedragers voor mobiliteit, op nationaal 

en internationaal niveau. Hierbij wordt ingezoomd op drie velden: 

energiedragers, infrastructuur en vervoermiddelen. Dit deel is een 

samenvatting van het rapport Routeradar Innovatiemonitor 

Techniekontwikkeling 2020. 

• Patenten en publicaties (paragraaf 2.2) 

 Dit deel geeft een overzicht van het aantal patenten en publicaties 

per energiedrager.  

• Projecten duurzame mobiliteit - kwantitatief beeld (paragraaf 3.1) 

 Dit deel bevat een overzicht van het aantal projecten binnen de 

publiek gefinancierde innovatieprogramma’s en regelingen onder de 

Integrale Kennis en Innovatieagenda (IKIA) op het gebied van 

duurzame mobiliteit. 

• Start-ups duurzame mobiliteit – kwalitatief beeld (paragraaf 3.2) 

• Organisaties en bijeenkomsten D+ (paragraaf 3.3) 

 In dit deel wordt ingegaan op het aantal nieuwe organisaties, het 

aantal bijeenkomsten van missieteam D+ en het aantal cross-

sectorale initiatieven. 

 

Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de voortgang op basis van de D+ indicatoren, zoals 

benoemd in het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma ‘Duurzame 

Mobiliteit (2020 – 2024): Van petropolis naar ecopolis’. Deze gelden specifiek voor 

de D+ missie. 

 

Specifiek gaat het om de volgende indicatoren: 

 

Algemeen (paragraaf 4.1.1 t/m 4.1.4) 

• type partners en samenwerking 

• aangesloten topsectoren 

• communicatieplan en bijeenkomsten 

• studies en rapportages 

 

Pijlers duurzame mobiliteit - kwalitatief beeld (paragraaf 4.2.1 t/m 4.2.8) 

• Pijler 1: Sociale innovatie, transitiedynamiek 

• Pijler 2: Digitalisering en internetplatforms 

• Pijler 3: Vervoermiddelen 
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• Pijler 4: Energiedragers en motoren 

• Pijler 5: Smart mobility & logistics 

• Pijler 6: Luchtvaart en scheepvaart 

• Pijler 7: Integrale gebiedsontwikkeling en infra 

 

Living labs (paragraaf 4.3) 

• overzicht living labs en contactmomenten tussen living labs 

• aantal beleidsadviezen vanuit living labs 

• aantal nieuwe allianties ten behoeve van opschaling 

 

Marktontwikkelingen en bijdrage aan economische ontwikkeling (paragraaf 4.4) 

• Routeradar Innovatiemonitor Marktontwikkeling Wegvervoer2020 

• Routeradar Innovatiemonitor Marktontwikkeling Maritieme sector en 

Luchtvaart 2019 

• belang van de sector: aantal banen en bijdrage aan BNP 
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2 Kennis- en techniekontwikkeling 

2.1 Routeradar Innovatiemonitor Techniekontwikkeling 2020 

2.1.1 Inleiding 

 

Deze paragraaf geeft per voer-, vaar- of werktuig en brandstofspoor een overzicht 

van de voornaamste ontwikkelingen van de stand der techniek. Het geeft de lezer 

een globale indruk van toekomstige marktontwikkelingen/-trends en mogelijk te 

verwachten prestaties (bijvoorbeeld efficiency, kosten, technologische stand) van 

verschillende hernieuwbare energiedragers. De focus is nationaal en (vooral) 

internationaal. Tevens bevat deze paragraaf een aantal beleidsaanbevelingen. Het is 

een samenvatting van het rapport Techniekontwikkeling van de Routeradar 

Innovatiemonitor 20208. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar het 

rapport zelf. 

 

De behandelde velden zijn: 

• techniekontwikkeling van energiedragers (productie en distributie) 

• techniekontwikkeling van infrastructuur (bevoorrading: tanken, vullen, 

laden) 

• techniekontwikkeling van vervoermiddelen (modaliteit-breed) 

 

De behandelde brandstoffen zijn: 

• conventioneel (benzine, diesel, LPG) 

• elektrisch (met name accu-elektrisch) 

• waterstof (met name brandstofcel-elektrisch) 

• gasvormig (met name (bio-)CNG en (bio-)LNG) 

• hoge mix vloeibare biobrandstoffen (met name FAME en HVO) 

2.1.2 Energiedragers 

 

Er vinden geen grote ontwikkelingen meer plaats op het gebied van productie en 

distributie van conventionele energiedragers. Daarentegen wordt de opwekking van 

elektriciteit steeds duurzamer. Verwacht wordt dat de CO2-emissie per opgewekte 

hoeveelheid elektriciteit tussen 2017 en 2030 met ongeveer 80% zal afnemen. 

Daarnaast zal het elektriciteitsnetwerk in de toekomst anders, maar ook zwaarder 

worden belast. De vraag naar elektriciteit zal in de mobiliteitssector, evenals in 

andere sectoren, toenemen. Zonder aanvullende maatregelen, of slimme 

oplossingen zoals lokale energieopwekking en/of opslag, zal (kostbare) verzwaring 

van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk zijn. Door vraag, aanbod en eventuele 

buffercapaciteit slim te sturen kan de noodzaak voor verzwaring van het 

elektriciteitsnetwerk beperkt blijven. 

 

Waterstof wordt momenteel veelal geproduceerd door middel van een 

gecentraliseerde reformer en gedistribueerd middels ‘tube trailers’ (tankwagens met 

gecomprimeerde waterstof). De energie-efficiency en de CO2-uitstoot van waterstof 

hangt sterk af van de gehanteerde productiemethode en de distributiewijze. Beide 

zullen nog een sterke transitie doormaken. Het is nog enigszins onzeker welke 

                                                
8 Dit is een actualisatie van de Routeradar Innovatiemonitor Techniekontwikkeling 2019 
(oktober 2020). In rapportage over 2020 zijn de belangrijke cijfers omtrent aantallen vul- en 
laadstations, efficiënties van energiedrager productieroutes en dergelijke geactualiseerd. De 
beschrijving van de stand van de techniek is voor een groot deel onveranderd. 
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productie- en distributieroute uiteindelijk zal domineren. Gezien de continue 

kostendaling en sterk groeiende productie van hernieuwbare elektriciteit is het 

aannemelijk dat hernieuwbare waterstof overwegend middels elektrolyse 

geproduceerd zal worden. Ook zullen productie en distributie van waterstof 

efficiënter worden. 

 

Er lopen nieuwe onderzoeken en tests naar de toepassing van waterstof in een 

verbrandingsmotor (ICE) voor zwaar transport, met name vrachttransport. Een 

aantal OEM’s in Europa, waaronder DAF, heeft zich hierin verenigd. Deze 

ontwikkeling is nauw verbonden met de doelstelling van de Europese 

Waterstofstrategie om tegen 2030 in de EU ten minste 40 gigawatt aan 

elektrolytische cellen voor hernieuwbare waterstof te installeren en daarmee tot 10 

miljoen ton hernieuwbare waterstof te produceren. De grote vraag hierbij is of er te 

zijner tijd voldoende en betaalbare groene stroom voor dit streven zal zijn. 

 

Technologische ontwikkelingen op het gebied van waterstof richten zich op de 

volgende terreinen: 

• bevoorrading via pijpleiding of lokale productie om de hoeveelheid 

voertuigbewegingen, en daarmee de kostprijs, voor bevoorrading van 

tankstations te reduceren; 

• waterstof als bouwsteen voor synthetische brandstoffen. 

 

De toekomstige inzet van gasvormige energiedragers als CNG en LNG in transport is 

onzeker. Dit hangt in belangrijke mate af van ondersteuning vanuit de overheid. 

CNG is al vaak groen (bio-CNG). De sector zet ook in op een groei van het aandeel 

bio-LNG. Zo is er bijvoorbeeld bij de tankstations van Rolande ook bio-LNG 

verkrijgbaar. 

 

Bij de productie en distributie van biobrandstoffen vinden de ontwikkelingen op de 

volgende terreinen plaats: 

• herkomst van de grondstoffen, die gebruikt worden om biobrandstoffen te 

maken, zowel geografisch als soort grondstof; 

• technische ontwikkelingen rondom de verwerking en het productieproces van 

biobrandstoffen, waarbij nog onduidelijk is welke technologie uiteindelijk zal 

doorzetten; 

• technische ontwikkelingen rondom de distributie van biobrandstoffen. 

2.1.3 Infrastructuur 

 

Voor de tankinfrastructuur van fossiele brandstoffen worden geen (aanzienlijke) 

technische ontwikkelingen verwacht. Voor waterstof geldt dat de afvulsnelheid in de 

nabije toekomst nog verder zal toenemen. Voor elektriciteit geldt dat de 

techniekontwikkelingen in laadinfrastructuur zich in eerste instantie richten op het 

verhogen van de competitiviteit van elektrisch rijden ten opzichte van voertuigen op 

conventionele energiedragers. De volgende ontwikkellijnen moeten hieraan 

bijdragen: 

• Hogere vermogens moeten de laadsnelheid verhogen en daarmee de laadtijd 

verlagen en het aantal benodigde laadpalen verminderen. 

• Gelijkstroom laden moet bijdragen aan de flexibiliteit van het 

elektriciteitsnetwerk en (toekomstige) lagere voertuigkosten. 

• Inductief laden en ondergrondse laadpunten moeten het ruimtegebruik 

verminderen en de beeldvervuiling beperken. 

• ‘In-motion-charging’ moet de inzet van het voertuig verder verhogen, door 

de accu tijdens de rit op te laden. Daarnaast moet het de voertuigkosten 

verlagen door een kleinere benodigde accucapaciteit. 
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• Door ‘smart charging’ kan op een slimme manier worden bepaald welk 

voertuig wanneer wordt opgeladen. Hierdoor kan de druk op het 

elektriciteitsnet worden verminderd en kunnen kosten worden bespaard. 

2.1.4 Vervoermiddelen 

 

Er vinden nog steeds verbeteringen en vernieuwingen plaats om 

verbrandingsmotoren voor conventionele energiedragers zoals benzine en diesel 

efficiënter en zuiniger te maken, bijvoorbeeld door nieuwe verbrandingsconcepten of 

warmteterugwinning.  

 

Bij batterij-elektrische voertuigen spelen de volgende ontwikkelingen een centrale 

rol: 

• batterijtechnologie (minder gebruik en afhankelijkheid van kobalt, meer 

oplaadcycli, ‘solid-state’ batterijen); 

• batterijmanagementsystemen (BMS) met ingebouwd batterijpaspoort, zodat 

de gezondheid/conditie van een batterij beter kan worden beoordeeld; 

• energiemanagementstrategieën (EMS) gericht op minder energieverbruik, 

meer regenereren en de integratie van de laadstrategie met het 

vlootbeheersysteem; 

• ‘in-wheel’ motorconcepten; 

• oplaadtechnieken (sneller laden en draadloos laden). 

 

Waterstof kan op meerdere manieren in de mobiliteit ingezet worden, bijvoorbeeld 

als brandstof in een brandstofcel, direct als brandstof in een verbrandingsmotor en 

als bouwsteen voor synthetische brandstoffen (e-fuels). Deze laatste toepassing lijkt 

veelbelovend, maar is nog ver verwijderd van grootschalige praktische toepassing. 

Momenteel zijn brandstofcellen nog kostbaar. Verwacht wordt dat de komende jaren 

de efficiency en levensduur van brandstofcellen toenemen en de kosten dalen, 

waardoor waterstof-voertuigen steeds interessanter zullen worden. 

 

Daarnaast lopen er nieuwe onderzoeken en tests naar de toepassing van waterstof 

in een verbrandingsmotor (ICE) voor zwaar transport, met name vrachttransport. 

Een aantal OEM’s in Europa, waaronder DAF, heeft zich hierin verenigd. Deze 

ontwikkeling is nauw verbonden met de doelstelling van de Europese waterstof 

strategie om tegen 2030 in de EU ten minste 40 gigawatt aan elektrolytische cellen 

voor hernieuwbare waterstof te installeren en daarmee tot 10 miljoen ton 

hernieuwbare waterstof te produceren.  

CNG en LNG worden meer en meer toegepast in bussen en vrachtwagens. LNG is, 

door de hoge energiedichtheid, met name ook interessant voor (middel) lange 

afstand transport. Bij LNG- en CNG-voertuigen zijn er ontwikkelingen rondom het 

verhogen van de efficiency van de ‘mono-fuel’ gasmotor en de reductie van 

methaanslip. Bij ‘dual-fuel’ motoren spelen ontwikkelingen als de Westport-injector 

en RCCI (‘reactivity controlled compression ignition’). RCCI bevindt zich echter nog 

in een vroege fase en zal de komende jaren nog niet beschikbaar zijn voor gebruik 

in serieproducten. 

 

Biobrandstoffen zijn in technisch opzicht relatief gemakkelijk toepasbaar in de 

binnenvaart en voor mobiele werktuigen. Voor het wegverkeer zijn lage blends 

tegenwoordig vaak geen probleem meer. De meeste nieuwe voertuigen kunnen 

blends tot 10% (E10) en 7% (B7) aan. Bovendien worden hoge blends 

biobrandstoffen steeds vaker door fabrikanten toegelaten. 
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2.1.5 Beleidsaanbevelingen9 

 

• Richt beleidsinstrumenten op de gelijktijdige groei van de energiedrager zelf, 

de noodzakelijke infrastructuur en de vloot en presenteer deze in onderlinge 

samenhang. 

• Richt beleid op het mobiliteitssysteem én het energiesysteem. Juist in de 

koppeling liggen de mogelijkheden om maatschappelijke vragen te 

beantwoorden. Dit levert vaak ook nieuwe business cases op. Zo was Tesla 

het enige automerk dat in de begin van de coronatijd winst had gemaakt, 

omdat deze CO2-credits verkocht aan fabrikanten die minder duurzame 

voertuigen produceerde [NOS, 2020]. 

• Onderzoek de mogelijke gevolgen voor de veiligheid wanneer er 

verschillende alternatieve energiedragers worden aangeboden bij hetzelfde 

tankstation (‘multifuel’ tankstations). 

• Organiseer concessies met een beperkte looptijd, om te voorkomen dat er 

op korte termijn veel infrastructuur wordt gerealiseerd die op middellange 

termijn technisch achterhaald is (risico op ‘lock-in’ effect). Hierbij moet een 

balans worden gezocht tussen de benodigde terugverdientijd voor de 

concessiehouder en de mogelijkheid om innovaties door te voeren. 

• Onderzoek de gevolgen van mobiliteit op het lokale energiesysteem, 

bijvoorbeeld door mobiliteit op te nemen in de Regionale Energiestrategieën 

(RES’en). 

• Ga vroeg in gesprek met netbeheerders om mogelijke barrières ten aanzien 

van de benodigde netwerkaanpassingen in kaart te brengen en waar 

mogelijk tijdig te slechten. 

• Onderzoek hoe waterstof-infrastructuur zodanig kan worden gerealiseerd dat 

de levering van waterstof niet leidt tot veel extra voertuigkilometers, 

bijvoorbeeld door lokale waterstofproductie of toevoer via pijpleidingen. 

• Volg de onderzoeken op het gebied van ultraschone verbrandingsmotoren en 

klimaatneutrale brandstoffen, zoals hernieuwbare waterstof. De komende 

periode moet er duidelijkheid komen over de betaalbaarheid hiervan ten 

opzichte van alternatieven en of er naast CO2-reductie T-T-W, ook CO2-

reductie W-T-W behaald kan worden. Deze ontwikkeling kan een extra boost 

geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare (groene) waterstof. 

2.2 Patenten en publicaties 

 

Deze paragraaf geeft een overzicht van het aantal patenten en publicaties per 

energiedrager. Hierbij is gekeken naar de link tussen mobiliteit en energie. Bij 

publicaties is hier specifiek op gezocht en gefilterd. Voor octrooien is het veel 

lastiger om daar iets over te zeggen. Dit komt omdat octrooien bewust wat vager 

omschreven zijn, zodat ze een zo breed mogelijk veld van toepassingen afdekken. 

Het is bijvoorbeeld niet kraakhelder of een patent over draadloos laden ook voor 

automotive inzetbaar is. En of een patent op batterij-technologie alleen voor 

batterijen in telefoons geschikt is, of ook voor batterijen in voertuigen. Vaak laat 

men dat min of meer open. Het komt ook voor dat dit juist wel wordt benoemd, om 

te voorkomen dat iemand anders er met het idee vandoor gaat in een andere 

toepassing. 

2.2.1 Aantal patenten per energiedrager  

 

TNO heeft opdracht gekregen om patenten (ook wel octrooien genoemd) met 

betrekking tot duurzame mobiliteit te vinden voor het jaar 2020. Hieronder wordt 

                                                
9 Alle beleidsaanbevelingen zijn onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat opgesteld. 
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eerst uitgelegd welke methode is gehanteerd; daarna volgt een overzicht van de 

resultaten.  

 

Zoekmethode 

De zoekopdracht is uitgevoerd op Espacenet10, een octrooidatabank ontwikkeld door 

het Europees Octrooibureau, die een groot deel van de wereldwijde 

octrooidocumenten bevat: ruim 120 miljoen uit meer dan 90 landen. Hiervoor zijn 

drie filters toegepast: classificatie, land van herkomst en publicatiedatum.  

 

Afbakening 

De zoekopdracht levert ruim 2000 verschillende patenten op. Echter niet alle 

patenten zijn van toepassing voor duurzame mobiliteit of zijn zo specifiek dat 

duurzame mobiliteit eronder zou kunnen vallen. Er is daarom een handmatige 

selectie gemaakt uit de gevonden patenten, waarbij de relatie tot mobiliteit op het 

eerste oog zichtbaar is11. 

 

Bijvoorbeeld, onder de classificatie ‘H01: BASIC ELECTRIC ELEMENTS’ vallen alle 

patenten voor batterijen, (semi)conductors, transformators, et cetera. Dit kan van 

toepassing zijn voor elektrische mobiliteit, maar het is ook breder dan dat. Er is 

getracht hieruit een relevante selectie te maken. 

 

Filter 1: Classificatie 

Op Espacenet is het mogelijk om gefilterd te zoeken naar patenten op basis van 

IPC-classificaties. Patenten hebben vaak meerdere classificatiecodes om aan te 

geven in welke categorieën ze relevant zijn. Er is gezocht naar patenten met de 

classificaties, zoals gepresenteerd in Tabel 1. Dit zijn ‘high’ level classificaties zodat 

er zo weinig mogelijk gemist wordt. Patenten voor duurzame mobiliteit zijn 

hoogstwaarschijnlijk minimaal gelinkt aan een of meerdere van deze classificaties. 

 

Tabel 1: De IPC-codes waarop gezocht is in deze exercitie 

 

IPC-code Omschrijving 

B60 VEHICLES IN GENERAL 

B62 LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS 

C10G 

CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID 

HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE 

HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION 

(cracking to hydrogen or synthesis gas C01B; cracking or 

pyrolysis of hydrocarbon gases to individual hydrocarbons or 

mixtures thereof of definite or specific constitution C07C; cracking 

to cokes C10B); RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-

SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY 

CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; 

MINERAL WAXES (inhibiting corrosion or incrustation in general 

C23F) 

C10J  

PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS 

FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES 

CONTAINING THESE GASES (synthesis gas from liquid or gaseous 

hydrocarbons C01B; underground gasification of minerals 

E21B43/295); CARBURETTING AIR OR OTHER GASES 

C10L  FUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR (fuels for generating 

                                                
10 Espacenet – patent classification 
11 Het is in de beschikbare tijd niet mogelijk geweest om 2000+ patenten in detail door te nemen; de selectie is 

daarom gemaakt op basis van patenttitels en bij twijfel op basis van de abstracts. Het is hierdoor mogelijk dat er 

patenten onopgemerkt zijn gebleven. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/cpc-browser#!/CPC=/
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IPC-code Omschrijving 

pressure gas, e.g. for rockets C06D5/00; candles C11C; nuclear 

fuel G21C3/00); NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS 

OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, 

C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO 

FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS 

OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS 

F01 

MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN 

GENERAL; STEAM ENGINES 

F02 

COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT 

ENGINE PLANTS 

F03 

MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR 

WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A 

REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED 

FOR 

F17 STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS 

H01 BASIC ELECTRIC ELEMENTS 

H02 

GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC 

POWER 

Y02 

TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR 

ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE 

 

WIPO12 heeft ook een lijst met classificatiecodes voor ‘Environmentally Sound 

Technologies’ samengesteld, onder meer voor de subcategorie transport. De codes 

van WIPO komen globaal overeen met de codes in Tabel 1 maar gaan een niveau 

dieper.  

 

Filter 2: Applicants country (Nederland) 

Met dit filter komen alleen de patenten naar voren die door een Nederlandse 

instantie zijn ingediend. Dit hoeft niet te betekenen dat de uitvindende persoon de 

Nederlandse nationaliteit heeft.  

 

Filter 3: Datum (01-01-2020 t/m 31-12-2020) 

Alleen de patenten die in deze periode zijn gepubliceerd zijn meegenomen. LET OP: 

publicaties blijven anderhalf jaar geheim voordat ze openbaar worden gemaakt. Dat 

wil zeggen dat de patenten die naar voren komen in dit onderzoek al tussen 01-07-

2018 en 31-06-2019 zijn ingediend bij het octrooibureau.  

 

Resultaten 

Er zijn voor 2020 in totaal 65 patenten geselecteerd voor duurzame mobiliteit die 

zijn ingediend door een Nederlandse instantie. Om inzichtelijk te maken op welk 

gebied deze patenten gefocust zijn, is een verdeling gemaakt in twee groepen. 

Groep 1 geeft aan wat voor soort techniek het patent beschrijft; groep 2 geeft aan 

of het waterstof, elektrische of verbrandmotoren mobiliteit betreft. De gevonden 

patenten zijn vervolgens handmatig ingedeeld in beide groepen (zie Tabel 2 en 3)13. 

 

                                                
12 IPC GREEN INVENTORY (wipo.int) 
13 De categorisering betreft geen officiële termen, de groepen zijn enkel ter indicatie geformuleerd om de resultaten 

te kunnen groeperen en inzichtelijk te maken op welke gebieden innovatieve technieken zijn ontwikkeld. 

https://www.wipo.int/classifications/ipc/green-inventory/home


 

24 

 

RWS INFORMATIE | Definitieve websiteversie | D+ Rapportage 2020 | 15 december 2021 

Tabel 2: Groepenindeling en uitleg Groep 1 

 

Groep 1 Omschrijving 

Waterstoftechniek  Technieken omtrent waterstof aandrijving, zoals 

hydrogen fuel cells.  

Voertuigtechniek Motor, fuel/air supply systemen, voertuigonderdelen die 

niet direct aan een aandrijftechniek gelinkt zijn of hele 

voertuigen.  

Batterijtechniek en 

elektriciteitssystemen 

Elektrotechnische systemen en batterijtechnieken, zoals 

converters, veiligheidssystemen en energy transfer 

systems.  

Chemische processen 

en nabehandeling 

Productie van vloeibare (alternatieve) brandstoffen zoals 

ammonia, methanol en ethanol en ook 

nabehandelingssystemen voor vermindering van 

uitlaatgassen.  

Energieopwerking, 

opslag en distributie 

Duurzame energieopwekking en distributie en opslag 

van energie.  

Laadtechniek en 

laadinfrastructuur 

Technieken met betrekking tot het laden van elektrische 

voertuigen.  

 

Tabel 3: Groepenindeling en uitleg Groep 2 

 

Groep 2 Omschrijving 

Waterstof Patenten met betrekking tot waterstof productie of 

aandrijvingstechnieken 

Elektrisch Patenten met betrekking tot elektrische mobiliteit. 

Laadinfrastructuur, batterijtechnieken of distributie van 

elektriciteit.  

Verbranding (Vloeibare) brandstof gerelateerde technieken. 

Overig Chemische processen en voertuigtechnieken die niet 

aan de andere groepen toegeschreven kunnen worden.  

 

Figuur 3: Aantal patenten duurzame energie voor mobiliteit Groep 1 
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Figuur 4: Aantal patenten duurzame energie voor mobiliteit Groep 2 

 

 
 

2.2.2 Aantal publicaties per energiedrager 

 

Om een overzicht te verkrijgen over publicaties met betrekking tot duurzame 

mobiliteit in 2020, heeft TNO een zoekopdracht uitgevoerd in Scopus14, een online 

research database met abstracts en metadata van duizenden uitgevers. Voor deze 

zoekopdracht zijn vier filters toegepast: keywords, affiliation country, publicatiejaar 

en documenttype.  

 

Gezocht is op de volgende combinatie van keywords: 

• sustainable OR sustainability OR renewable AND mobility 

• sustainable OR sustainability OR renewable AND transport 

• biofuel OR bio-fuel OR {bio fuel} 

• electric W/5 mobility OR vehicle 

• charging AND infrastructure OR station 

• hydrogen W/5 vehicle OR mobility 

• mobility AND renewable W/5 fuel OR energy 

• e-fuel OR {synthetic fuel}  

 

Verder waren de volgende criteria van toepassing: Minstens één auteur moet 

gelieerd zijn aan een Nederlandse instantie; dit hoeft niet de hoofdauteur te zijn. 

Het onderzoek is gepubliceerd in 2020 in een wetenschappelijk tijdschrift of het is 

een conference paper. 

 

Resultaat 

De zoekopdracht heeft in totaal 333 publicaties opgeleverd, dubbelingen niet 

meegerekend. Deze hebben bijna allemaal een link met mobiliteit én een 

energiedrager. Omdat het niet mogelijk was om alle publicaties binnen afzienbare 

tijd uitgebreid te scannen op relevantie, is een globale scan uitgevoerd. Daardoor 

kan het voorkomen dat er toch nog resultaten in de lijst staan die door een toevallig 

gebruik van dezelfde terminologieën naar boven zijn gekomen. 

 

                                                
14 Scopus - Document search 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
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Figuur 5: Aantal publicaties met betrekking tot duurzame mobiliteit 
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3 Activiteiten 

3.1 Projecten duurzame mobiliteit - kwantitatief beeld 

3.1.1 Inleiding 

 

Private en publieke investeringen jagen de transitie naar een duurzaam en 

toekomstgericht mobiliteitssysteem aan. Zo worden subsidies als publieke middelen 

ingezet om de transitie te stimuleren daar waar zonder overheidssteun 

ontwikkelingen niet tot stand komen. Deze paragraaf biedt een overzicht van 

projecten binnen de publiek gefinancierde innovatieprogramma’s en regelingen 

onder de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) op het gebied van duurzame 

mobiliteit.  

3.1.2 DKTI-transport 

 

Het programma DKTI-transport (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties 

in transport) ondersteunt een breed scala aan projecten rondom duurzaam vervoer, 

waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. De regeling focust 

op werktuig- of transportoplossingen zonder of met slechts een lage CO2-uitstoot, 

ongeacht de energiedrager of combinatie van energiedragers. De regeling is niet 

bedoeld voor projecten met personenvoertuigen. 

 

Vanuit het Missieprogramma D+ is in 2020 ondersteuning geboden aan de 

programmering van de DKTI-ronde van 2021. Zo kent de regeling voor de ronde 

van 2021, die inmiddels is gesloten, een nieuw onderdeel: ‘learning by using’. Dit is 

bedoeld om bedrijven samen kennis te laten opdoen met grootschalige inzet van 

zero-emissie vrachtwagens en tank- en laadinfrastructuur. De effecten van het 

programma DKTI-transport worden in de volgende D+ rapportage meegenomen.  

 

Aanbevelingen dataverzameling 

Voor een juiste weergave van de effecten in de volgende jaren is het van belang de 

DKTI-data mee te laten lopen in het KIC-monitoringstraject.  

3.1.3 R&D-mobiliteitssectoren – Steunpakket Covid 

 

De subsidieregeling R&D-mobiliteitssectoren focust op het uitvoeren van duurzame 

mobiliteitsprojecten die vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis. Deze 

regeling richt zich daarmee op het behouden en verbeteren van de 

concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen binnen de automotive, 

luchtvaart- en maritieme sector. 

 

De regeling is in 2021 opengesteld. Vanuit het Missieprogramma is in 2020 

ondersteuning geboden aan de programmering van de regeling. De effecten van de 

R&D-mobiliteitssectoren-regeling worden in de volgende D+ rapportage 

meegenomen. 

 

Aanbevelingen dataverzameling 

Voor een juiste weergave van de effecten in de volgende jaren is het van belang de 

regeling mee te laten lopen in de verbreding van het KIC-monitoringstraject. 
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3.1.4 MOOI 

 

De MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) is in 

2020 opengesteld. De MOOI-regeling komt voort uit het missiegedreven 

innovatiebeleid. De Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) van 

de Topsector Energie zijn de basis van deze regeling. Het idee is om 

systeeminnovaties op een missiegerichte, integrale manier aan te pakken. Daardoor 

neemt de kans op daadwerkelijke toepassing van innovaties toe. 

 

Voor de goedgekeurde MOOI-aanvragen is voor ieder project per 

resultaat/werkpakket vastgelegd onder welke IEA-categorie15 de activiteiten vallen. 

Eén MOOI-aanvraag bestaat uit meerdere werkpakketten/resultaten. In 

onderstaande tabel zijn de projecten gepresenteerd die vallen onder IEA-categorie 

13, Transport. Onder deze hoofdcategorie zijn meerdere subcategorieën opgenomen 

in de IEA-Guide. Voor het budgetjaar 2020 zijn er drie MOOI-projecten 

geregistreerd op subcategorie 1314, Electric Vehicle Infrastructure (incl. Smart 

Chargers and grid communications). Dit zijn projecten die in 2020 onder het 

onderdeel ‘Gebouwde omgeving’ subsidie hebben ontvangen, maar waarbinnen 

activiteiten (deels) zijn gericht op duurzame mobiliteit. Tabel 4 presenteert de totale 

MOOI-subsidie voor de projecten en de MOOI-subsidie voor de specifieke 

onderdelen die onder IEA-categorie 1314 vallen. 

 

Tabel 4: MOOI-projecten 2020 gericht op duurzame mobiliteit (gegevens RVO) 

 

Aantal 

projecten 

Totaal 

gecommitteerde 

subsidie 

Totaal 

gecommitteerde 

subsidie IEA-

categorie 1314 

Totaal kosten 

activiteiten IEA-

categorie 1314 

3 € 12.781.872 € 1.035.962 € 1.755.551 

 

In totaal zijn er drie MOOI-projecten waar een deel van de projectactiviteiten 

betrekking hebben op de infrastructuur van elektrisch vervoer. Deze activiteiten 

kosten € 1.755.551 in totaal, waarvan € 1.035.962 vanuit de MOOI-subsidie wordt 

gefinancierd. 

 

Aanbevelingen dataverzameling 

De vastlegging van de MOOI-projecten gebeurt op hoofdcategorie op basis van de 

vier openstellingsthema’s Gebouwde omgeving, Industrie, Hernieuwbare Elektriciteit 

op land en Wind op zee. Projecten gericht op mobiliteit worden niet als zodanig 

geregistreerd en zijn enkel af te leiden uit de IEA-categorisering. 

3.1.5 PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie 

 

Via de PPS-toeslag levert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 0,30 

voor elke euro aan private R&D-bijdrage (‘cash’) van een bedrijf aan een 

onderzoeksorganisatie. De PPS-toeslag geldt alleen voor R&D. De PPS-toeslag kan 

aangevraagd worden voor een programma of project van de Topconsortia voor 

Kennis en Innovatie (TKI’s) of door samenwerkingsverbanden bestaande uit 

minimaal een onderzoeksinstelling en een ondernemer. 

 

                                                
15 Gebaseerd op Guide to Reporting Energie RD&D Budget/Expenditure Statistics van het 
International Energy Agency. 
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Tabel 5: PPS-projecten 2020 gericht op duurzame mobiliteit (gegevens RVO, 

peildatum 27-7-2021) 

 

Missie of MMIP Aangeleverd 

door 

Aantal 

projecten 

Totale 

projectkosten 

Bijdrage 

vanuit 

publieke 

middelen 

9. Innovatieve 

aandrijving en 

gebruik van 

duurzame 

energiedragers voor 

mobiliteit 

MARIN, 

Maritiem 

Research 

Instituut 

Nederland 

2 € 3.278.072 € 2.249.072 

TKI-HTSM 2 € 50.000 € 50.000 

Subtotaal MMIP 9. Innovatieve 

aandrijving en gebruik van 

duurzame energiedragers voor 

mobiliteit 

4 € 3.328.072 € 2.299.072 

Mobiliteit TKI-HTSM 1 € 392.728 € 192.728 

Subtotaal Mobiliteit 1 € 392.728 € 192.728 

Toekomstbestendige 

mobiliteit (anders 

dan MMIP 9 of 10) 

Logistiek 4 € 1.155.162 € 643.361 

TKI Chemie 1 € 196.778 € 186.778 

TKI CLICKNL 2 € 517.333 € 433.333 

TKI Maritiem 1 € 40.000 € 40.000 

TKI-HTSM 5 € 25.635.851 € 24.537.817 

Subtotaal Toekomstbestendige 

mobiliteit (anders dan MMIP 9 of 10) 

13 € 27.545.124 € 25.841.289 

Totaal  18 € 31.265.924 € 28.333.089 

 

Tabel 5 beslaat de PPS-projecten van de TKI Logistiek (4), TKI Chemie (1), TKI 

ClickNL (2), TKI Maritiem (1), TKI HTSM (8) en twee samenwerkingsprojecten met 

MARIN als penvoerder van het consortium.  

 

In totaal zijn er 18 PPS-projecten gericht op duurzame mobiliteit. Op een totaal van 

ruim € 31 mln. aan kosten wordt ruim € 28 mln. afgedekt door een publieke 

bijdrage. Deze publieke bijdrage is niet enkel de PPS-toeslag, maar betreft ook 

andere publieke cofinanciering van de projecten. Tabel 6 toont de uitsplitsing naar 

publieke financier. Hieruit blijkt dat het overgrote deel – ruim € 19 mln. – wordt 

gedragen door Europese fondsen (EU en EFRO). 
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Tabel 6: Publieke bijdrage aan PPS-projecten 2020 uitgesplitst naar publieke 

financier 

 

Financier Bedrag Toelichting 

PPS-toeslag € 1.579.422 PPS toeslag vanuit een van de 

TKI’s 

PPS-toeslag / EFRO € 794.550 Niet nader te specificeren welk 

deel via PPS- toeslag is 

gefinancierd en welk deel vanuit 

EFRO 

PPS-toeslag /EU € 2.526.749 Niet nader te specificeren welk 

deel via PPS- toeslag is 

gefinancierd en welk deel vanuit 

EU-gelden 

PPS-toeslag TKI Chemie € 186.778 PPS-toeslag vanuit de TKI Chemie 

PPS-toeslag TKI Maritiem € 40.000 PPS-toeslag vanuit de TKI 

Maritiem 

MIIP € 30.000 Bijdrage vanuit Maritieme 

Innovatie Impuls Projecten 

NWO € 2.219.072 Bijdrage vanuit NWO 

EFRO € 860.303 Bijdrage vanuit het Europees fonds 

voor Regionale ontwikkeling 

(EFRO) 

EU € 18.309.879 Niet nader te specificeren bijdrage 

vanuit EU-gelden 

Niet gespecificeerd € 1.786.336  

Totaal € 28.333.089  

 

Aanbevelingen dataverzameling 

Om tot een optimale verwerking van de data te komen, verdienen de volgende 

punten nadere aandacht. (1) In de KIC-database is op de peildatum de data van de 

verleende PPS-toeslag opgenomen van alle TKI’s. Deze projecten dragen bij aan het 

thema ‘Energietransitie en Duurzaamheid’. De datakwaliteit is echter nog niet overal 

geoptimaliseerd, waardoor bij een aantal projecten geen verdere uitsplitsing 

mogelijk is dan het thema ‘Energietransitie en Duurzaamheid’. (2) Daarnaast is de 

data niet volledig op het onderdeel ‘gecommitteerde subsidie per financier/bron’, 

waardoor een specificering voor een aantal projecten niet mogelijk is. (3) Tot slot 

ontbreken de gegevens van TNO in de KIC-database op de peildatum. 

3.1.6 NWO 

 

NWO investeert als zelfstandig bestuursorgaan in wetenschappelijk onderzoek en 

onderzoeksinfrastructuur. Naast de reguliere geldstroom naar de universiteiten, 

verdeelt NWO op basis van subsidieregelingen publieke middelen over de 

universiteiten en nationale onderzoeksinstituten.  

 

Vanuit het Missieprogramma D+ is in 2020 ondersteuning geboden aan de 

programmering van de regeling ‘Energietransitie als maatschappelijk-technische 

uitdaging (KIC)’. De regeling is gelanceerd in december 2020 en sluit in november 

2021. De effecten van de regeling zullen daarom pas in de volgende D+ rapportage 

worden meegenomen. 

 

Daarnaast is vanuit het Missieprogramma D+ meegedacht over de inzet van NWO-

middelen voor de combinatie van emissieloos varen en heavy duty batterijen. Deze 

regeling wordt in 2021 uitgewerkt.  
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Aanbevelingen dataverzameling 

De data van NWO is niet ingedeeld naar missie of sector. Daardoor is de data nu 

niet toegankelijk voor de D+ rapportage. Het verdient aanbeveling om het thema 

mobiliteit standaard op te nemen in de monitoringssystemen van NWO, met daarbij 

een duidelijk label naar MMIP. Dit om de benodigde data-aanlevering voor de D+ 

rapportage in volgende jaren te kunnen waarborgen. Dit proces is inmiddels 

opgestart. 

3.2 Start-ups duurzame mobiliteit – kwalitatief beeld 

 

De transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem biedt kansen voor start-ups die 

nieuwe producten en diensten ontwikkelen. De ontwikkeling van het aantal start-ups 

per energiedrager is lastig in beeld te brengen. De concrete activiteiten van start-

ups worden door de Kamer van Koophandel niet geregistreerd met een directe 

koppeling aan een specifieke energiedrager. Data van het CBS en de Kamer van 

Koophandel bieden daardoor geen inzicht in de ontwikkeling van het aantal start-

ups per energiedrager. Dat de transitie economische kansen biedt voor start-ups 

wordt onderstreept door voorbeelden zoals weergegeven in het rapport 

‘Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 2020; Ontwikkelingen in de Nederlandse EV-

sector’. 

 

Chargetrip – routekaart elektrisch vervoer 

Chargetrip is begonnen als kleine start-up, maar heeft inmiddels 22 personen in 

dienst. Chargetrip ontwikkelt routekaarten voor elektrisch vervoer. Tot de klanten 

behoren niet alleen particulieren, maar ook taxi-, deelauto- en distributiebedrijven, 

bijvoorbeeld Total en Porsche. Het bedrijf is momenteel aan het opschalen, onder 

andere met investeringen uit het buitenland. De organisatie groeit momenteel 

vooral in Nederland en Roemenië (development-afdeling). Het bedrijf ziet voor de 

toekomst verdere kansen om te groeien dankzij de stijgende aantallen elektrische 

voertuigen.  

 

Lightyear – zonneauto 

Lightyear uit Helmond is van start-up doorgegroeid naar een organisatie met ruim 

150 medewerkers. Met de Lightyear One zet het bedrijf in op de productie van de 

efficiëntste elektrische auto ter wereld. Lightyear streeft ernaar om in 2021 de 

eerste klanten te kunnen bedienen. De productie van de zonneauto’s levert naar 

verwachting honderden banen op.  

 

Evan – ombouw campers 

Naast personenauto’s bieden ook elektrische campers kansen voor de West-

Europese markt. Zo speelt start-up Evan in op de trend van het huren van 

elektrische campers, door Volkswagen-campers om te bouwen naar elektrische 

modellen. 

3.3 Organisaties en bijeenkomsten D+ 

3.3.1 Inleiding 

 

De transitie naar een duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitssysteem is een 

gezamenlijke opgave van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het vereist 

nauwe samenwerking tussen een groot aantal disciplines (cross sectorale 

samenwerking) en inbreng van een veelheid aan technische en niet-technische 

innovaties. Door hierin samen op te trekken in de pre-competitieve publiek private 

samenwerking, benutten we de kracht van de diverse topsectoren, in het bijzonder 

Logistiek, HTSM en Energie.  
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Hieronder wordt een overzicht gegeven van de cross sectorale initiatieven en 

organisaties onder D+. Paragraaf 4.1.1 bevat nadere informatie over de 

samenstelling en rol van het missieteam D+. Paragraaf 4.1.2 geeft de betrokken 

topsectoren weer. 

3.3.2 Nieuwe organisaties 

 

Uit het missieprogramma zijn twee nieuwe allianties ontstaan, waarbij over de 

sectoren heen wordt samengewerkt om versneld te komen tot een duurzaam en 

toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Dit betreft: 

• Green & smart transport Delta 

• Living lab heavy duty laadinfra 

3.3.3 Aantal bijeenkomsten missieteam D+ 

 

De bijeenkomsten zijn de momenten waar creativiteit, kennis en netwerk 

samenkomen. Momenten waarin gezamenlijk richting wordt gekozen en signalen 

worden afgestemd. Het missieteam is in 2020 vijf keer samengekomen: 

• 22/1 

• 14/4 

• 10/6 

• 22/9 

• 18/11 

 

Daarnaast is er contact via mail, app en telefonisch. 

 

Naast het missieteam is er een uitvoeringsteam, dat het missieteam ondersteunt. 

Dit team komt tweewekelijks samen. 

3.3.4 Cross-sectorale initiatieven 

 

In 2020 zijn vanuit missie D+ elf cross-sectorale initiatieven gestart: 

• heavy duty laadinfra programma opgesteld; 

• tijdelijke klankbord op laadinfra ingericht; 

• crisissteunpakket mobiliteit vormgegeven; 

• zeven consortia ingeschreven in MOOI-regeling op de verbinding mobiliteit 

en urban energy; 

• roadmap klimaatneutrale brandstoffen opgeleverd; 

• haalbaarheidsstudie batterijtechnologie gestart; 

• white paper digitalisering en platforms gestart; 

• NWO-call sociale innovatie opgezet samen met TKI Urban Energy en 

Systeemintegratie; 

• sessie voor missieteam georganiseerd over systeembewustzijn en 

systematisch leiderschap; 

• workshops over sociale innovatie georganiseerd (in kader van Innovember); 

• richting gegeven aan het Delta Instituut (i.o.) voor ruimtelijke ordening, 

stedelijke bereikbaarheid en mobiliteit. 
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4 Missieteam D+ 

4.1 Algemeen 

 

Zoals ook al in de inleiding staat vermeld, geeft de D+ Rapportage inzicht in de 

voortgang van het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) 

Duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Deze voortgang wordt 

bijgehouden door middel van de monitoring van een aantal indicatoren. Analoog aan 

de indeling van de monitoring van het Klimaatbeleid zijn die verdeeld over vier 

niveaus: 

• niveau 1: status uitwerking afspraken Klimaatakkoord: praktische uitvoering 

MMIP Duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitssysteem (paragrafen 

onder 4.1) 

• niveau 2: voorwaarden om MMIP Duurzaam en toekomstbestendig 

mobiliteitssysteem tot een maatschappelijke factor van belang te maken: 

pijlers duurzame mobiliteit (paragrafen onder 4.2) 

• niveau 3: concrete maatschappelijke innovatieve ontwikkelingen: Living Labs 

(paragraaf 4.3) 

• niveau 4: concrete meetbare resultaten op innovatiegebied: 

 techniekontwikkeling (paragraaf 2.1) 

 bijdrage aan economische ontwikkeling (paragraaf 4.4) 

4.1.1 Type partners en samenwerking 

 

Het missieteam D+ kent een diverse samenstelling op basis van de zogenaamde 

triple helix: 

• bedrijfsleven 

• kennisinstellingen 

• rijksoverheid 

 

Over de samenwerking binnen het missieteam zijn de volgende afspraken gemaakt: 

• Teamleden staan open om buiten bestaande kaders te denken om zo 

dwarsverbanden te leggen.  

• Teamleden zijn zich bewust van hun rol en positie in de transitie en het 

toewerken naar het nieuwe normaal (systeemverandering). Gezamenlijk 

proberen we hier vanuit de innovatiekant vorm aan te geven.  

• Uitgangspunt hierbij is dat technologische ontwikkeling (Technology 

Readiness Level, TRL) niet zonder maatschappelijke ontwikkeling (Societal 

Readiness Level, SRL) kan en vice versa. 

• Teamleden zijn de verbinder naar de diverse achterbannen. Ze brengen 

zowel kennis als hun netwerk in. 

• De directeuren die namens een topsector in het missieteam zitten 

vertegenwoordigen de hele topsector. De besturen van de topsectoren 

hebben zich gecommitteerd aan de missie mobiliteit en zorgen ervoor dat er 

in het instrumentarium van de topsectoren ruimte is om onderzoeksvragen 

op het gebied van mobiliteit te kunnen laten landen. 

 

De volgende dertien partners nemen deel aan het missieteam D+: 

• IenW 

• Topsector Logistiek 

• Topsector HTSM 

• Topsector Energie 

• TNO 

• RUG 
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• Damen Shipyards 

• VDL 

• Ambrass 

• Heijmans 

• Stichting Lucht- en Ruimtevaart Nederland 

• NLR 

• TKI Maritiem 

4.1.2 Aangesloten topsectoren 

 

Het missieteam is ervan overtuigd dat de oplossingen alleen haalbaar zijn door 

samenwerking over sectoren heen. Daarom is het van belang om de verschillende 

sectoren goed aan te sluiten op de missie. De volgende zeven topsectoren en/of 

TKI’s zijn aangesloten: 

• HTSM 

• Energie 

• Logistiek 

• TKI Maritiem 

• TKI NLR 

• KIA Sleuteltechnologieën 

• KIA Maatschappelijk Verdienvermogen 

4.1.3 Communicatieplan en bijeenkomsten 

 

Er is geen apart communicatieplan voor missie D+. Wel is er een 

communicatiemedewerker van DuMo aangesloten. Verder wordt aangesloten bij de 

communicatie van de TS Energie, het Klimaatakkoord en diverse 

innovatieprogramma’s (zoals Innovatie-Expo). 

 

Mede door corona zijn er in 2020 geen externe bijeenkomsten georganiseerd. Wel is 

er aangesloten op (digitale) bijeenkomsten, onder andere van de Nationale 

Batterijenstrategie en de Roadmap Automotive. Vanuit het missieprogramma is één 

bijeenkomst zelf georganiseerd, te weten: Innovember (november 2020). Hiervoor 

heeft missie D+ een maand lang bijeenkomsten over sociale innovatie 

georganiseerd.  

4.1.4 Studies en rapportages 

 

De volgende vier studies zijn uitgevoerd en opgeleverd: 

• Witte vlekken analyse systeemfouten innovatie-ecosysteem 

• Analyse nationale testfaciliteiten 

• Roadmap klimaatneutrale brandstoffen voor mobiliteit 

• Onderzoeksprogramma heavy duty laadinfra 

4.2 Pijlers duurzame mobiliteit – kwalitatief beeld 

 

Het missieprogramma D+ zet zich in op het verbeteren van cross-over 

samenwerking binnen het bedrijfsleven en publiek-privaat. Daarnaast vraagt het 

programma aandacht voor gedragsverandering en sociale innovatie, naast 

technologische innovatie. Daarbij beschouwt zij mobiliteit als onderdeel van de 

duurzame leefomgeving. 

 

Het missieteam heeft tot doel weeffouten in het innovatie-ecosysteem te analyseren 

en te agenderen. Het doet voorstellen en interventies om de weeffouten op te 

lossen en draagt het vervolgens over aan partijen in het ecosysteem die innovaties 
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verder kunnen brengen. Het uiteindelijke doel van het missieprogramma is om te 

komen tot een versnelling van de opschaling van duurzame mobiliteitsoplossingen. 

 

In het missieprogramma zijn negen pijlers benoemd als hoofdfocus. De pijlers zijn 

gekozen omdat ze substantieel bijdragen aan de klimaatopgave en Nederland 

bewezen koploper is op zowel kennis als de ontwikkeling van producten en diensten. 

Wereldwijd is de marktontwikkeling nog gaande en kunnen Nederlandse partijen 

een mondiale marktpositie innemen.  

 

Per pijler is een analyse gemaakt van de witte vlekken in het systeem en zijn scope, 

doelstellingen en mogelijke acties benoemd. Gelet op de synergie tussen een aantal 

pijlers zijn deze samengevoegd. Het laatste deel van deze paragraaf bevat de 

belangrijkste resultaten voor missie D+ in 2020. 

4.2.1 Pijler 1. Sociale innovatie, transitiedynamiek  

 

Als onderdeel van de transitie naar duurzame mobiliteit is het belangrijk om inzicht 

te krijgen in gedragsverandering en sociale structuren. Dit heeft twee redenen: 

1. Wat voor veel mensen nu als de ‘normaaltoestand’ wordt gezien en beleefd, 

is een op termijn (voor allen) onhoudbaar repertoire. Voor sommigen is 

deze nu al onhoudbaar of zeer negatief. 

2. Technologische beschikbaarheid betekent nog geen sociale acceptatie. Meer 

aandacht is nodig voor nieuwe manieren van innoveren, waarin de 

maatschappelijke inbedding van innovaties centraal staat. Sociale innovatie 

betreft een totaal nieuwe manier van denken en handelen en reageren op 

de externe omgeving, waardoor structuren en werkwijzen wijzigen en de 

samenwerking anders wordt georganiseerd. 

 

Het gaat in transities ook sterk om het vermogen tot ondernemen en leren. 

Transities zijn processen van continu zoeken, experimenteren, evalueren en leren. 

Door verschillende experimenten en innovaties meer samen te brengen kan 

onderlinge kennisuitwisseling plaatsvinden, waardoor uiteindelijk optimalisatie op 

systeemniveau plaatsvindt. Door elkaars kennis beter in te zetten, komen nieuwe 

mogelijkheden aan het licht, waarbij meerdere maatschappelijke opgaven kunnen 

worden gediend en economische kansen worden verzilverd. 

 

Aandachtsgebieden 

• gedragsinzichten: nudging/boosten 

• transitiedynamiek 

• sociale innovatie (gekoppeld aan TRL en SRL, nieuwe manier van 

samenwerken en kennisdelen) 

 

Scope 

• intern: practice what you preach 

• Rijksbreed 

• extern: werkveld mobiliteit 

• Topsector-breed 

 

Acties 

• Inbedding: iedere pijler besteedt aandacht aan systeemverandering, 

gedragsinterventies, sociale structuren en transitiedynamiek. Rol 

missieteam: erop sturen dat hier actief aandacht aan wordt besteed.  

• Sociale innovatie is verankerd in het monitoringsysteem IKIA via EZK. Rol 

missieteam: uitdragen belang richting EZK.  

• Sociale innovatie wordt ‘meetbaar’: indicatoren identificeren. Rol 

missieteam: accorderen SRL-niveaus voor duurzame mobiliteit.  
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• Cultuurverandering in gang zetten via Innovember en ‘practice what you 

preach’. Rol missieteam: handelen naar het ‘nieuwe normaal’, deelname aan 

workshops, eventueel afleggen van werkbezoeken. 

• Bewustzijn sociale innovatie vergroten (storyline, identificeren van 

verschillende doelgroepen, podium bieden voor goede voorbeelden, et 

cetera). Rol missieteam: inbrengen in bestaande trajecten, netwerken en 

andere communicatiekanalen. 

4.2.2 Pijler 2. Digitalisering en internetplatforms  

 

Door inzet van digitalisering en platforms ontstaan nieuwe mogelijkheden en 

flexibiliteit om mobiliteit op maat aan te bieden en het goederenvervoer te 

optimaliseren, te verduurzamen en zelforganiserend te maken. Zowel in het 

personenvervoer (MaaS) als in het goederenvervoer komen steeds meer platforms 

op die zich willen bezighouden met het slimmer koppelen van mobiliteitsvraag, 

mobiliteitsaanbod, lading, energie en capaciteit. Platforms kunnen enablers zijn voor 

de realisatie van slimme en duurzame mobiliteit op systeemniveau. Het zoeken en 

verbinden hiervan wordt ondersteund met steeds geavanceerdere techniek, zoals 

optimalisatiealgoritmiek, AI en data analytics van big data. 

 

Actie 

Opstellen van een white paper over de rol van platforms bij het behalen van de 

maatschappelijke doelen voor mobiliteit. Dit paper zou dan richting moeten geven 

aan onderzoek in de topsectoren Logistiek, HTSM en Energie (Missie Gebouwde 

omgeving), maar ook aan onderzoek dat onder de innovatiemissies wordt uitgezet 

door NWO, TNO en eventueel andere topsectoren.  

 

Voorgesteld wordt om in het white paper antwoord te geven op de volgende vragen:  

1. Hoe kunnen we de platformeconomie benutten voor een optimale inrichting 

van het nieuwe mobiliteitslandschap, gegeven de maatschappelijke doelen 

(slimme en duurzame mobiliteit voor iedereen)?  

2. Welke succesvolle voorbeelden van maatschappelijk gedreven platforms zijn 

er internationaal en specifiek op het terrein van mobiliteit, sharing en of 

energie? Denk aan: 

a. Personen mobiliteit: MaaS 

b. Goederenvervoer en logistiek: sharing logistics, NLIP 

c. Energie: platform voor laadpalen?  

3. Welke marktordening voor aanbieders van mobiliteitsplatforms heeft onze 

voorkeur? 

a. één grote aanbieder (winner takes all) 

b. meerdere marktpartijen die onderling concurreren 

c. een overheidsplatform 

d. is verbinding van verschillende platforms wenselijk?  

4. Eigendomsverhoudingen: van wie zijn de assets waarvan de capaciteit wordt 

ingezet voor slimme concepten? 

5. Verdienmodellen: wie verdient hier nu geld mee en hoe worden de winsten 

verdeeld tussen bezitters, gebruikers en platform? 

6. Governance: wie houdt toezicht op de belofte van dit soort 

platformconcepten en wie controleert wat de onderliggende technieken nu 

precies bewerkstelligen?  

7. Hoe kan de overheid hierin participeren? 

8. Moet standaardisatie van platforms om versneld tot opschaling te komen 

niet prominenter op de agenda?  

 

Rol missieteam: het idee van het white paper bespreken, en bespreken hoe het 

onderzoek kan worden gefinancierd. 
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4.2.3 Pijler 3. Vervoermiddelen  

 

De opgave voor de verduurzaming van vervoermiddelen is in twee punten weer te 

geven:  

1. Zero-emissie aandrijftechnologie en vervoermiddelen: 

Ontwikkelen, demonstreren en implementeren van (technologie voor) zero-

emissie vervoermiddelen modaliteit-breed. Dit betreft batterijtechnologieën, 

brandstofceltechnologieën, hybride combinaties en hun toepassing in brede 

zin: materialen/grondstoffen, toepassing in systemen, productie. Ook het 

onderzoek naar de rechtstreekse toepassing van waterstof in 

verbrandingsmotoren (ICE) valt hieronder. 

2. Zuinige vervoermiddelen en motoren: 

Het ontwikkelen en toepassen van efficiëntere (zuinige) en schonere (onder 

andere middels after treatment systemen) verbrandingsmotoren en 

aandrijflijnen voor zowel vermindering van energiegebruik als schadelijke 

emissies voor de luchtkwaliteit van voer-, vaar- en vliegtuigen. Dit betreft 

het verbeteren van de prestaties van verbrandingsmotoren, waar zero-

emissie nog niet mogelijk is. 

 

Scope 

• nieuwe concepten batterijtechnologie, met als drivers: verhogen van de 

energiedichtheid, verlengen van de levensduur, verbeteren van de 

veiligheid, kostenreductie, vermindering van het gebruik van 

kritische/schaarse materialen; 

• voor waterstof: optimaliseren brandstofcellen, productiefaciliteiten groene 

waterstof, verbeteren opslag. 

 

Doelstellingen 

• focus op next generation batterijtechnologie; 

• high tech enablers (state of the art materialenonderzoek, 

doorbraaktechnologieën; 

• benutten innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en aansluiten bij 

bredere Europese ontwikkelingen. 

 

Acties 

• selecteren kansrijke technologieën, rekening houdend met eigenschappen 

modaliteiten; 

• opzetten demonstratieprojecten en testlocaties; 

• zorgen voor commitment bij kennisinstellingen, producenten technologie, 

producenten voertuigen en vaartuigen, maar ook bij logistieke 

dienstverleners en (grote) verladers om nieuwe concepten in de praktijk toe 

te passen. 

4.2.4 Pijler 4. Energiedragers en motoren  

 

Nederland zet in op volledig zero-emissie oplossingen in mobiliteit. Energieopslag 

(waaronder in batterijen) is dan een belangrijk onderdeel van de waardeketen van 

elektrische voertuigen. Nederland heeft een goede uitgangspositie op dat gebied, 

zowel wat betreft kennis en ontwikkeling van nieuwe batterijtypen als in de 

ontwikkeling van geavanceerde productiemethoden. Nederland heeft ook een sterke 

positie op het gebied van kennis en ontwikkeling van waterstof en technologie voor 

het omzetten van waterstof in elektrische energie. 

 

Voor met name zware toepassingen is het gebruik van hernieuwbare 

(klimaatneutrale) brandstoffen een oplossing. Dit betreft de inzet van de 

hernieuwbare brandstoffen in ultraschone en zuinige verbrandingsmotoren in 
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vervoerssegmenten waar zero-emissie (nog) niet mogelijk is (met name in zeevaart 

en luchtvaart). Hernieuwbare brandstoffen zijn well-to-wheel zero-emissie, zoals 

geavanceerde biobrandstoffen uit afvalstromen, waterstof uit groene stroom, e-

fuels, et cetera. Binnen deze opgave valt ook de technologie voor distributie en 

opslag.  

 

Daarnaast lopen er nieuwe onderzoeken en tests naar de toepassing van waterstof 

in een verbrandingsmotor (ICE) voor zwaar transport, met name vrachttransport. 

Een aantal OEM’s in Europa, waaronder DAF heeft zich hierin verenigd.  

 

Scope 

• ontwikkeling e-fuels, verbeteren betaalbaarheid biobrandstoffen, aanpassen 

motoren op specificaties biobrandstoffen, oplossen methaanslip 

problematiek, et cetera; 

• bevat niet de productie van biobrandstoffen (MMIP 6 en 8 van de Topsector 

Energie); 

• bevat niet de ontwikkeling van vervoermiddelen zelf (andere pijler); 

• bevat niet de ontwikkeling en aanleg van laadinfra (is geen witte vlek maar 

loopt onder andere via de Nationale Agenda Laadinfrastructuur). 

 

Belangrijke randvoorwaarden die we meenemen binnen de scope zijn: 

• distributie van energiedragers (veelal een witte vlek); 

• monitoring van gebruiksfase connectiviteit/data delen; 

• vraagbundeling van batterijen (cellen en modules). 

 

Doelstellingen 

• versneld opschalen en Nederlandse partijen een mondiale concurrentiepositie 

geven door: 

 inzetten van modulariteit en standaardisatie op vormfactoren in 

ontwerp en control interfaces; 

 vraagbundeling voor huidige batterijtechnologie om zo schaalgrootte 

te bereiken voor Nederlandse spelers van zero-emissie voer-, vaar- 

en vliegtuigen. Modulariteit inbrengen. 

• ontwikkelen, demonstreren en implementeren van (technologie voor) zero-

emissie voertuigen in verschillende modaliteiten, zowel in het 

energiesysteem als in verbinding met de ‘buitenwereld’ (eenduidige taal); 

• het ontwikkelen en toepassen van zuinige en schone verbrandingsmotoren 

voor verschillende modaliteiten (onder andere waterstof rechtstreeks 

invoeren in verbrandingsmotor) en technologie voor vermindering van het 

energiegebruik van voer-, vaar- en vliegtuigen. Daaronder vallen onder 

andere het ontwikkelen, demonstreren en toepassen van technologieën voor 

distributie en toepassing van geavanceerde (al dan niet synthetische) 

biobrandstoffen, waterstof en Power-to-X brandstoffen (electrofuels). 

 

Acties 

A. Toewerken naar standaardisatie  

• uitwerken van een standaardisatieprotocol op vormfactoren en control 

interfaces voor diverse modaliteiten. Rol missieteam: gezamenlijk 

opdrachtgeven voor het uitwerken van het protocol en hiervoor 160k 

beschikbaar te stellen (40k per topsector en 40k door IenW);  

• versterken van het ecosysteem door een virtuele en fysieke ontmoetingsplek 

te creëren voor open innovatie. Daarbij door te bouwen op bestaande 

plekken als de Automotive Campus in Helmond en de High Tech Campus in 

Eindhoven. Rol missieteam: opdracht geven voor opstellen van een 

signaalnotitie hierover;  

• opstellen van een strategisch afwegingskader om oplossingen te toetsen op 

duurzaamheid, beschikbaarheid, kosten, karakteristieken van distributie 
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(lokale productie, vrachtwagens, pijpleiding) enz. Rol missieteam: inbrengen 

in bestaande trajecten, waaronder economische herstelacties corona.  

 

B. Professionaliseren Batterijstrategie 

• meer sturing vanuit missieteam op de Nationale Batterijstrategie; 

• overzicht maken van de Europese initiatieven op batterijen en versterken 

van de Europese lobby (verantwoordelijkheid IenW); 

• met de industrie onderzoeken of er inkoopcollectief op cel of module kan 

worden gebouwd (verantwoordelijkheid EZK); 

• organiseren batterijen challenge in het kader van een circulaire economie.  

 

Rol missieteam: aandacht vragen voor de uitvoering van de Nationale 

Batterijstrategie bij IenW en EZK, opdracht geven aan het uitvoeringsteam om 

samen met RVO een rondetafelbijeenkomst te organiseren. 

4.2.5 Pijler 5. Smart mobility & logistics  

 

Doelstellingen  

• ontwikkeling van generieke technologische enablers en nieuwe 

mobiliteitsconcepten en diensten voor personen en goederenvervoer; 

• ontwikkeling van handvatten om bovenstaande nieuwe producten en 

diensten optimaal te laten bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke 

uitdagingen; 

• bijdrage aan MMIP 10.1 (Weten wat mensen beweegt) 10.4 

(Transitieondersteunende kennis en tools (publiek perspectief) ten behoeve 

van adaptief programmeren). 

 

Acties 

• verkennen in hoeverre principes van de Basis Datadelen Infrastructuur 

(goederenvervoer) en MaaS (personenmobiliteit) van elkaar kunnen leren;  

• verkennen smart mobility oplossingen in het post-corona tijdperk (corona als 

momentum voor samenwerking en digitalisering). 

4.2.6 Pijler 6. Luchtvaart en scheepvaart  

 

Deze pijler beslaat de belangrijkste maatschappelijke opgaven van de luchtvaart- en 

scheepvaartsector, waar een duidelijke kennis en innovatiebehoefte is en waar 

kansen op het (toekomstig) verdienvermogen voor Nederland liggen. Voor 

luchtvaart beslaat deze pijler de vier publieke belangen die dit kabinet wil borgen: 

veilige luchtvaart, een goed verbonden Nederland via de lucht, een aantrekkelijke 

en gezonde leefomgeving en een duurzame luchtvaart (met name klimaat). Het 

versnellen van de innovatie ten behoeve van de verduurzaming van de luchtvaart is 

noodzakelijk voor het borgen van deze publieke belangen.  

 

Innovatie in de scheepvaart (zeevaart, binnenvaart en havens) is van groot belang 

voor: 

• energietransitie en klimaatbeleid; 

• behoud en versterking van de logistieke functie van maritiem vervoer 

(toegevoegde waarde voor Nederland); 

• milieudoelen (met name lucht- en waterkwaliteit); 

• efficiency van het gehele mobiliteitssysteem: modal split, zo mogelijk modal 

shift van weg naar water (en spoor). 

 

Deze pijler richt zich daarnaast nadrukkelijk op het verkennen en verzilveren van 

samenwerking tussen luchtvaart en scheepvaart op het terrein van innovatie. 
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Doelstellingen 

• vergroten van kennis met betrekking tot slimme, betrouwbare, veilige en 

duurzame luchtvaart en scheepvaart; 

• versnellen van het innovatieproces en opschalen van innovaties met 

betrekking tot slimme, betrouwbare, veilige en duurzame luchtvaart en 

scheepvaart; 

• versnellen van de transitie naar een duurzame luchtvaart en scheepvaart. 

 

Deze pijler biedt kansen voor de Nederlandse maakindustrie, lucht- en 

scheepvaartsector en kennisinstellingen om hun koppositie uit te breiden. Daarnaast 

kan een impuls worden gegeven aan de transitie naar een toekomstbestendige 

duurzame petrochemische en maakindustrie in Nederland. 

 

Acties 

• versnellen innovatie en opschaling van duurzame (bio- en synthetische) 

brandstof voor inzet in de grote binnenvaart en scheepvaart en grote 

commerciële luchtvaart;  

• versnellen innovatie van nieuwe (hybride) elektrische ontwerpen en 

aandrijflijnen voor binnenvaart en kleine luchtvaart, inclusief de benodigde 

infrastructuur op land;  

• stimuleren van de toepassing van waterstof als brandstof of via brandstofcel;  

• stimuleren van de ontwikkeling van slimme schepen en vliegtuigen en 

infrastructuur (inclusief autonoom, navigatie en communicatietechnologie) 

ten behoeve van veiligheid, efficiency en duurzaamheid; 

• stimuleren van de ontwikkeling van slimme afhandeling (wal, schepen en 

modal shift) via achterlandvervoer (smart logistics) en digitalisering. 

4.2.7 Pijler 7. Integrale gebiedsontwikkeling en infra  

 

De opgave om te komen tot een toekomstbestendig mobiliteitssysteem is 

gerelateerd aan de effecten van het mobiliteitssysteem op de leefomgeving en de 

ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Strategieën om te komen tot een 

toekomstbestendig mobiliteitssysteem zijn gebaseerd op: 

• het vergroten van de bijdrage van het mobiliteitssysteem aan de ruimtelijke 

kwaliteit van de leefomgeving; 

• het beperken van de negatieve externe effecten van het mobiliteitssysteem 

op de leefomgeving; 

• het komen tot een geïntegreerde aanpak van opgaven binnen 

gebiedsontwikkeling door de mobiliteitsopgave te verbinden met andere 

gebiedsopgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, 

biodiversiteit en gezondheid. 

 

Scope 

• het verbinden van opgaven uit verschillende beleidsdomeinen in een 

gebiedsgerichte aanpak; 

• het mede opzetten van cross-sectorale samenwerking bij de aanpak van 

gebiedsopgaven; 

• het mede opzetten van een quadruple helix structuur bij de aanpak van 

gebiedsopgaven; 

• het monitoren van de effectiviteit van een gebiedsgerichte aanpak, in het 

kader van het missie gedreven innovatiebeleid. 

 

Doelstellingen 

• Versnellen en opschalen van innovaties en innovatieve aanpakken door 

grotere betrokkenheid vanuit het Rijk; 

• Het versterken van cross-sectorale samenwerking; 
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• Het bevorderen van innovaties door een ‘demand pull’ vanuit de 

samenleving. 

 

Actie 

• organiseren van meer vraagsturing en design thinking. 

4.2.8 Resultaten pijlers missie D+ in 2020 

 

De vorige paragrafen beschreven de context waarbinnen de pijlers uit het 

missiegedreven innovatieprogramma werken. Hieronder volgt een beschrijving van 

de belangrijkste resultaten aan de hand van drie bewegingen/transities die missie 

D+ voorstaat. 

 

Van modaliteit naar mobiliteit 

• Luchtvaart en scheepvaart zijn toegevoegd aan het missieteam, waarmee 

alle modaliteiten zijn vertegenwoordigd.  

• De roadmap klimaatneutrale brandstoffen is opgeleverd. Deze is van 

toepassing op alle modaliteiten. Dit is een nadrukkelijke samenwerking met 

missie C (Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en 

producten), waar de productie van brandstoffen plaatsvindt en missie E (Een 

netto klimaatneutraal landbouw en natuursysteem), waar een deel van de 

grondstoffen vandaan komen. Dit zal in 2021 leiden tot een innovatie-

subsidieregeling vanuit de Topsector Energie. 

• Een haalbaarheidsstudie batterijtechnologie is gestart in samenwerking met 

de Topsector Energie/Systeemintegratie. Daarmee kan een belangrijke 

randvoorwaarde worden ingevuld om voertuigen onderdeel van het 

energiesysteem te maken. 

• Er is gestart met het opstellen van een white paper digitalisering en 

platforms in samenwerking met de Topsector Logistiek. 

 

Inzet op sociale innovatie 

• Er zijn drie signaalnotities opgesteld over de noodzaak tot meer aandacht 

voor sociale innovatie in vooral technologisch georiënteerde programma’s. 

Deze hebben geleid tot meer aandacht voor dit thema. 

• Samen met de Topsector Energie/TKI Urban Energy en Systeemintegratie is 

een NWO-call sociale innovatie opgezet. Deze is in 2021 online gegaan. 

• Met het missieteam is er een sessie systeembewustzijn en systemisch 

leiderschap georganiseerd. Deze gaf een duidelijke verdieping over rollen en 

krachtenvelden. Een directe uitkomst was de opzet van het 

innovatieprogramma Heavy duty laadinfra. 

• Er zijn een maand lang bijeenkomsten over sociale innovatie georganiseerd 

in het kader van Innovember. 

• Er is richting gegeven aan het Delta Instituut (i.o.) voor ruimtelijke 

ordening, stedelijke bereikbaarheid en mobiliteit. Dit instituut zal in 2021 

van start gaan. 

 

Samenwerking tussen sectoren 

• Er is een Heavy duty laadinfra programma opgesteld. Dit is een directie 

samenwerking tussen de topsectoren Logistiek, Energie en HTSM. Met dit 

programma worden institutionele barrières overwonnen, die het 

samenwerken bemoeilijken. 

• De R&D in de mobiliteitssector wordt hard geraakt door de coronacrisis. 

Daartoe heeft het kabinet besloten voor deze sector een steunpakket van € 

150 mln in te richten. Het missie D+ programma is als uitgangspunt voor de 

regeling genomen. 
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• Zeven consortia hebben ingeschreven op de MOOI-regeling van de Topsector 

Energie op de verbinding tussen mobiliteit en gebouwde omgeving. 

4.3 Living labs 

 

Living labs zijn onderzoeks- of experimenteerprojecten in een levensechte 

omgeving, waarin overheden, onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en vaak ook burgers in co-creatie samenwerken aan complexe, 

maatschappelijke uitdagingen. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van digitale 

technologie, zoals big data, digitale sensoren en robotisering. Ook gebruiken ze 

onderzoeksmethoden uit de alfa- en gammawetenschappen. De aard van de 

werkzaamheden in living labs is multi- of trans-disciplinair onderzoek, waarin juist 

ook veel aandacht is voor niet-technologische aspecten van innovatie. Denk daarbij 

aan gedrag, regulering, organisatie en verdienmodellen. Living labs bieden ten 

slotte een leeromgeving niet alleen voor studenten en onderzoekers, maar voor alle 

deelnemende partijen16. 

 

Living labs bestaan in allerlei soorten en maten (zie verder onder scope). De laatste 

jaren is het aantal living labs enorm gegroeid, ook op het gebied van duurzame 

mobiliteit. Living labs kunnen een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de 

transitie naar een groen en slim mobiliteitssysteem en helpen de 

beleidsdoelstellingen van IenW te realiseren. 

 

Doel 

Livinglabs zijn een belangrijke schakel om nieuwe innovaties te kunnen opschalen. 

Missie D+ stelt zich tot doel om living labs te versterken en effectief te kunnen 

inzetten voor de transitie naar een groen en slim mobiliteitssysteem. Een belangrijk 

aspect hierin is de onderlinge samenhang tussen de verschillende modaliteiten en 

schaalniveaus. Veel living labs lijken eendimensionaal te zijn opgezet en minder te 

kijken vanuit het mobiliteitssysteem als één samenhangend geheel. Daarom richt 

missie D+ zich op het leggen van verbindingen tussen living labs en het bevorderen 

van het denken vanuit één mobiliteitssysteem. 

 

Scope 

Het Rathenau Instituut onderscheidt vier basistypen: open wetenschappelijke 

onderzoeksfaciliteiten, fieldlabs van de maakindustrie, commerciële stedelijke 

testfaciliteiten en daadwerkelijke living labs. Het Rathenau Instituut tekent daarbij 

aan dat alleen de ‘echte’ living labs een typisch instrument zijn voor transitiebeleid 

en onderzoeks- en innovatiebeleid gericht op maatschappelijke uitdagingen. De 

eerste drie basistypen zijn niet expliciet bedoeld om transities in gang te helpen 

zetten. Hun meerwaarde zit in andere doelen. 

 

                                                
16 Living labs in Nederland, Rathenau Instituut, 2017 
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Figuur 6: Vier basistypen van samenwerkingsinitiatieven 

 

 
 

Resultaten 

In 2020 is een overzicht gemaakt van bestaande living labs. Doel voor 2021 is om 

te leren van de ervaringen en daaruit signalen te halen hoe living labs een bijdrage 

kunnen leveren aan de opschaling. 

 

Er zijn in 2020 drie signaalnotities geschreven voor het Themateam Energie en 

Duurzaamheid: 

• aandacht voor sociale innovatie in overwegend technologisch 

topsectorenbeleid; 

• vasthouden aan de missies in tijden van crisis; 

• inzetten op cross-sectorale samenwerking en nieuwe instrumenten. 

 

Uit de samenwerking zijn twee nieuwe allianties ontstaan: 

• Living lab Heavy duty laadinfra 

• Delta Instituut (IenW en TU Delft) 

4.4 Marktontwikkelingen en bijdrage aan economie 

4.4.1 Routeradar Innovatiemonitor Marktontwikkeling Wegvervoer 2020 

Deze paragraaf bevat de belangrijkste conclusies en beleidsaanbevelingen van de 

Routeradar Innovatiemonitor, Marktontwikkeling Wegvervoer 2020. 

4.4.1.1 Personenauto’s 

Veruit het grootste deel van de personenvoertuigen in Nederland rijdt op 

conventionele energiedragers, met name benzine en diesel. Tegelijk groeide het 

aandeel zero-emissie voertuigen in 2020 met 85,9% t.o.v. 2019. Het aantal benzine 

aangedreven auto’s groeide met 1,7% en het aantal diesel aangedreven auto’s 

daalde met 2,5%17. 

 

Alhoewel personenauto’s met een duurzame energiedrager als (batterij)-elektrisch, 

waterstof of CNG nog beperkt beschikbaar zijn, groeit het aantal modellen. Vooral 

bij batterij-elektrische personenvoertuigen is het aantal merken/modellen, zoals 

verwacht, sterk in opkomst. Elektrische en vooral waterstofauto’s zijn vaak nog 

                                                
17 Jaaranalyse 2020 Elektrisch rijden op de weg – voertuigen en laadpunten, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). 



 

44 

 

RWS INFORMATIE | Definitieve websiteversie | D+ Rapportage 2020 | 15 december 2021 

duurder in aanschaf en hebben afwijkende functionele specificaties. Doordat de 

hoge aanschafkosten worden gecompenseerd met (gedeeltelijke) vrijstellingen van 

belastingen en lagere brandstofkosten, ligt de Total Cost of Ownership (TCO) van 

personenauto’s op duurzame energiedragers ongeveer even hoog of soms zelfs 

lager dan die van personenwagens op conventionele energiedragers. 

 

Autofabrikanten lijken minder te investeren in een grotere actieradius. Dit geldt 

zeker voor de hogere segmenten die in de basis al een hogere actieradius hebben.  

4.4.1.2 Bestelauto’s 

Het merendeel van de bestelauto’s rijdt op diesel. Bestelauto’s met als 

energiedrager (batterij-)elektrisch, waterstof of CNG zijn vergeleken met 

bestelauto’s op conventionele energiedragers nog maar beperkt beschikbaar. 

Momenteel neemt het aanbod van met name batterij-elektrische bestelauto’s sneller 

toe dan voorzien. De verwachting is dat deze trend de komende jaren verder 

doorzet. Daarbij zullen bestelauto’s op duurzame energiedragers technologisch nog 

worden doorontwikkeld. Beide trends dragen bij aan kostenverlaging en een 

verbeterde functionaliteit. Momenteel zijn de duurzame varianten vaak nog duurder 

in aanschaf en wijken de functionele specificaties af van hun conventionele 

tegenhangers.  

4.4.1.3 Vrachtauto’s en bussen 

Veruit het grootste deel van de vrachtwagens en bussen rijdt nog altijd op diesel. 

Vrachtwagens en bussen op diesel zijn dan ook in alle gewenste soorten en maten 

verkrijgbaar. De verkrijgbaarheid van vrachtwagens en bussen op duurzame 

brandstoffen neemt in algemene zin wel steeds verder toe.  

 

Over de gehele linie nam het percentage vrachtwagens en bussen op diesel tussen 

januari 2015 tot januari 2021 met respectievelijk ca. 0,3% en ca. 10% af. Deze 

afname is bij de 18-meter (OV) bussen het grootst ten gunste van de elektrische 

variant (ten tijde van rapportage is al meer dan 35% van deze 18-meter bussen 

elektrisch aangedreven). Bij de vrachtwagens heeft de elektrische bakwagen het 

grootste aandeel, ook al is dat nog steeds minder dan 0,5%. Ook bij de (lichte) 

trekker groeit het aandeel.  

 

Opvallend is ook de opmars van LNG en CNG bij de zware trucks (trekkers). Hier 

helpt het dat de energiekosten voor LNG en CNG lager zijn dan bij diesel. De extra 

hoge aanschafkosten kunnen (ten opzichte van diesel) net binnen de gestelde 

afschrijvingsperiode worden terugverdiend, maar door gunstige regelingen rondom 

vrijstelling van Maut18 kan in sommige gevallen de TCO aanzienlijk gunstiger 

uitvallen dan bij een dieselvoertuig. 

 

De kosten van elektrische bussen liggen (nog) iets hoger dan van dieselbussen. 

Bussen op waterstof zijn nog twee à drie keer zo duur als dieselvarianten. Bussen 

op CNG zijn iets duurder dan bussen op diesel; bussen op LNG zijn ongeveer even 

duur als diesel. Bij de OV-bussen wordt de elektrificatie met name gedreven door 

regelgeving en concessie-eisen, waarbij de eis dat er vanaf 2025 alleen nog nieuwe 

zero-emissie OV-bussen worden aangekocht leidend is. Heel anders is dat bij de 

coaches/toerbussen. Bij deze categorie bussen is het afleggen van een grote afstand 

                                                
18 Specifieke tolheffing voor zwaar vrachtverkeer dat gebruik maakt van het snelwegen 
netwerk in specifieke Europese landen, onder andere Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, et 
cetera. Aantal assen, emissieklasse en de hoeveelheid afgelegde kilometers bepalen de hoogte 
van de heffing. 
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in een zo kort mogelijk tijdsbestek zo mogelijk nog belangrijker dan bij 

vrachtvervoer. Het is daarom aan te nemen dat de toerbussen pas als laatste de 

transitie naar hernieuwbare energiedragers zullen doormaken, waarbij dan 

natuurlijk wel kan worden meegelift op de schaalvergroting. 

 

Vrachtwagens en bussen op waterstof zien we nog nauwelijks. Dat komt door de 

hoge aanschafkosten van het voertuig (met brandstofcel) en de hoge kosten voor 

waterstof. Grote fabrikanten van vrachtwagens en bussen hebben vaak al ervaring 

met waterstof opgedaan in proeftuinen, maar komen niet voor 2025 met 

marktintroducties, op enkele uitzonderingen na. Op het gebied van waterstof is nog 

veel onzeker. Er liggen kansen voor waterstof voor FCEV-vrachtwagens en 

tourbussen die veel kilometers maken, bijvoorbeeld Europees transport. Dit kan 

leiden tot substantiële vermindering van CO2-uitstoot en andere emissies. Een 

noemenswaardig voorbeeld is Hyundai, die de Xcient 19 ton FCEV-vrachtwagen 

binnen Europa, met name in Zwitserland levert. In Zwitserland wordt met de daar 

geldende Maut-regeling het rijden met zero-emissie voertuigen over de snelwegen 

sterk bevoordeeld, zodat ook een veel duurdere elektrische of waterstof-FCEV-

vrachtwagen qua afschrijvingsperiode een dieselvoertuig kan benaderen.  

 

Daarnaast lopen er nieuwe onderzoeken en tests naar de toepassing van waterstof 

in een verbrandingsmotor (ICE) voor zwaar transport, met name vrachttransport. 

Een aantal OEM’s in Europa, waaronder DAF, heeft zich hierin verenigd. Deze 

ontwikkeling is nauw verbonden met de doelstelling van de Europese waterstof 

strategie om tegen 2030 in de EU ten minste 40 gigawatt aan elektrolytische cellen 

voor hernieuwbare waterstof te installeren en daarmee tot 10 miljoen ton 

hernieuwbare waterstof te produceren. Opgave daarbij is om er zorg voor te dragen 

dat er te zijner tijd voldoende en betaalbare groene stroom beschikbaar is. De 

Europese Commissie wil dit onder meer bereiken door in de daluren (overtollige en 

dus goedkope) groene stroom om te zetten in waterstof. Daarmee wordt dit 

onderdeel van het ‘Load management’ van de Europese stroomvoorziening. Om te 

voorkomen dat er toch ‘fossiele’ waterstof wordt ingezet, wat W-T-W netto tot meer 

CO2-uitstoot zou leiden, zal naar verwachting wet- en regelgeving nodig zijn. 

De dieselvervangers HVO en FAME kunnen - mits toegelaten door de fabrikant - 

redelijk eenvoudig ingezet worden en vragen dus nauwelijks om een extra 

investering. Het gebruik van deze brandstoffen is daarmee met name prijs- (en 

aanbod) gestuurd. Ook hier kan de overheid middels accijnzen het gebruik sturen. 

 

Corona disclaimer 

Brandstofprijzen zijn in het COVID-19 jaar flink onderuitgegaan. De olieprijs is zelfs 

een korte tijd negatief geweest. Tegen het einde van 2020 waren de 

brandstofprijzen al wel weer sterk aan het oplopen, maar nog niet helemaal op het 

niveau van voor COVID-19. Het gevolg hiervan is dat de brandstoffen die van 

olieproducten zijn afgeleid in 2020 gemiddeld 9%19 lager waren. Voor elektriciteit 

lagen de prijzen ongeveer 5% lager dan een jaar eerder. 

 

De veronderstelling is dat deze prijsdaling een tijdelijk effect is. In deze Routeradar 

wordt hiervoor echter niet gecompenseerd, omdat de brandstofprijzen van 2020 nu 

eenmaal een gegeven zijn. Voor het extrapoleren van trends of het trekken van 

conclusies is het vanzelfsprekend wel van belang om rekening te houden met deze 

(waarschijnlijk) tijdelijke effecten. 

                                                
19 Door de relatief hoge brandstofaccijnzen en relatief stabiele verwerkingskosten zijn de 
prijsverlagingen procentueel veel lager dan de prijs van ruwe olie. 
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4.4.1.4 Beleidsaanbevelingen 

Algemeen 

• Blijf de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem zien in verbinding 

met de energietransitie. Dit betreft zowel nieuwe concepten als 

businessmodellen (bijvoorbeeld inkomsten voor het balanceren van het 

energienet) als de fysieke infrastructuur (bijvoorbeeld het verbinden van 

Green Energy Hubs met multimodale hubs). Dit vraagt sturing vanuit de 

overheid op de inrichting van de fysieke leefomgeving. 

• De transitie start bij het anders inrichten van het mobiliteitssysteem, 

gevolgd door de ontwikkeling van de voertuigen die hier het beste bij 

passen. Dit geeft nieuwe vrijheidsgraden en kansen. 

• De uitdaging zit ook in het veranderen van het gedrag bij mensen. Dit kan 

gebeuren op vele manieren, van regulering (zero-emissie zones en 

dergelijke) tot stimulering (vrijstelling BPM, lage MRB, verlaagde bijtelling, 

et cetera) 

• Samenvattend, om echt tot transities te komen is het afbreken van oude 

systemen (zowel fysiek als maatschappelijke normen en waarden) een 

onontkoombare randvoorwaarde. 

 

Beschikbaarheid 

• Het vergroten van de beschikbaarheid van duurzame voertuigen vraagt 

onder meer om een innovatiebeleid waarmee Nederlandse industriële 

partijen een mondiale concurrentiepositie kunnen opbouwen. 

• De kracht van de Nederlandse industrie zit met name op ‘heavy duty’ 

voertuigen zoals vrachtwagens en bussen. Tegelijk zijn Nederlandse 

industriële partijen toeleverancier van vele autoproducenten en kunnen zij 

een stevig industrieel cluster bouwen rondom batterijtechnologie. Gezien 

vanuit productie is standaardisatie de sleutel om versneld te kunnen 

opschalen. Standaardisatie vergt grote investeringen, die een bedrijf alleen 

kan doen bij een duidelijke marktvraag. 

• Van de overheid vraagt dit om beleid dat duurzame doelen verbindt met 

economische kansen. 

• Daarbij dienen innovatiebeleid en beleid gericht op opschaling naadloos op 

elkaar aan te sluiten. Vooral in de fases waarin technologie bewezen is 

vraagt dit om een nieuw instrumentarium, namelijk meer wet- en 

regelgeving en communicatie. Denk bijvoorbeeld aan wettelijke vastlegging 

van het streven naar 100% nieuwverkoop van emissie-loze personenauto’s 

in 2030. Dit zou de opschaling van de productie van duurzame 

personenwagens stevig versterken. 

• Tevens kan de overheid sturen op marktvergroting van voertuigen met 

duurzame energiedragers, op Europees niveau bijvoorbeeld door 

beïnvloeding van de CO2-normen voor fabrikanten van bestel- en 

vrachtauto’s. 

• De nationale invoering van de zero-emissie zones voor stadsdistributie geeft 

een sterke stimulans aan duurzame bestel- en vrachtauto’s. Dit heeft ook 

invloed op de inrichting van logistieke processen. Daarom vraagt dit tevens 

om overheidssteun voor de realisatie van overslagpunten aan de randen van 

de zero-emissie zones.  

• Mogelijkerwijs kunnen de zero-emissie zones op termijn worden uitgebreid 

naar personenwagens, zodat ook voor dit segment de vraag naar duurzame 

voertuigen gestimuleerd wordt. 

 

Betaalbaarheid 

• Voor de opschaling van duurzame voertuigen blijft de uitdaging staan om de 

totale kosten van voertuigen dichter bij die van conventionele voertuigen te 



 

47 

 

RWS INFORMATIE | Definitieve websiteversie | D+ Rapportage 2020 | 15 december 2021 

brengen, dit temeer omdat in aantal gevallen de functionele specificaties 

verschillen van die van conventionele voertuigen. 

• Uit dit onderzoek blijkt dat (fiscale) ondersteuning een geschikt instrument is 

om de totale kosten van voertuigen met een duurzame energiedrager op 

hetzelfde niveau te brengen als conventionele voertuigen. 

• Daarnaast is de verwachting is dat in de komende jaren de aanschafkosten 

door schaalvoordelen zullen dalen. De overheid kan dit versnellen door in de 

opschalingsfase de maandelijkse kosten voor de gebruikers gelijk te maken 

of zelfs iets te laten dalen. Dit kan in grote mate revolverend en in 

samenwerking met private financiële partijen (bijvoorbeeld door 

leaseconstructies voor duurzame voertuigen). Tegelijkertijd kan de overheid 

dan haar subsidies afbouwen, mits dit geleidelijk gebeurt. 

 

Functionele specificaties 

• Functionele specificaties van duurzame vervoermiddelen verschillen vaak 

van die van conventionele versies. 

• Mogelijke oplossingen hiervoor zijn: 

 duurzame vervoermiddelen een prijsvoordeel geven; 

 nieuwe functionaliteiten voorzien van een verdienmodel voor de 

gebruiker (terugleveren elektriciteit aan tijdens piekvraag); 

 de ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten waarin de oude 

functionaliteiten minder van belang zijn (aparte personenwagen 

voor de vakanties, overslaghubs aan randen van steden voor 

stadsdistributie). 

4.4.2 Routeradar Innovatiemonitor 2019: marktontwikkeling maritieme sector en 

luchtvaart 

4.4.2.1 Inleiding 

De maritieme sector in Nederland valt uiteen in binnenvaart en zeevaart. Voor dit 

jaar zijn die niet apart onderzocht. Wel is er een uitgebreid rapport over 

marktontwikkelingen in de binnenvaart uit 202020. Over Zeevaart is er een ander 

soort rapport uit 202021. Hoewel dit focust op de getalsmatige ontwikkelingen, zijn 

hier ook interessante marktontwikkelingen in beschreven. Hetzelfde geldt voor de 

sector luchtvaart22. 

4.4.2.2 Marktontwikkeling binnenvaart in Nederland 

Binnenvaartschepen zijn doorgaans tientallen jaren actief in bedrijf. In tegenstelling 

tot bijvoorbeeld personenvoertuigen is het bij binnenvaartschepen gebruikelijk dat 

een aandrijflijn tijdens de levensduur geheel gereviseerd, vervangen of aangepast 

wordt. Verandering van energiedrager hoeft niet gepaard te gaan met vervanging 

van een heel schip. Vaak is het mogelijk de aandrijflijn van een schip te vervangen. 

 

Beschikbaarheid 

Momenteel varen vrijwel alle vaartuigen in de binnenvaart op diesel, met 

uitzondering van circa 65 hybride- en elf LNG-schepen. Elektrische en 

waterstofschepen zitten nog in de onderzoeks- en marktintroductiefase. Er zijn 

momenteel drie à vier motorleveranciers die LNG-motoren aanbieden. Vloeibare 

biobrandstoffen als FAME, GTL en HVO kunnen worden gebruikt in conventionele 

binnenvaartschepen. 

                                                
20 Routeradar Innovatiemonitor Marktontwikkeling Binnenvaart 2019 
21 Routeradar Straatbeeldmonitor Zeescheepvaart 2019 
22 Routeradar Straatbeeldmonitor Luchtvaart 2019 
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Het aandeel hernieuwbare energie (biobrandstoffen, groene elektriciteit, et cetera) 

in binnenvaartschepen is niet bekend, omdat er geen aparte monitoringsverplichting 

voor bestaat. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) kan hierdoor geen exacte 

uitsplitsing maken van de toepassing van hernieuwbare energie in verschillende 

modaliteiten, noch binnen de modaliteiten.  

 

Betaalbaarheid 

De TCO van batterij-elektrische binnenvaartschepen is (nog) aanzienlijk hoger dan 

die van een vergelijkbaar diesel-binnenvaartschip. Dit komt door de hogere kosten 

van accu-containers en het dagelijks laden en wisselen van dergelijke containers. 

Deze kosten zullen bij opschaling naar verwachting afnemen. 

 

De TCO van binnenvaartschepen op waterstof is (nog) aanzienlijk hoger dan die van 

een vergelijkbaar diesel-binnenvaartschip. Dit wordt veroorzaakt door de hoge 

kosten van brandstofcellen, waterstoftanks en de waterstof zelf. De kosten zullen 

waarschijnlijk richting 2030 flink gaan dalen.  

 

De TCO van binnenvaartschepen op LNG is iets lager dan die van het referentieschip 

op diesel. De aanschafkosten zijn weliswaar hoger, maar fossiele LNG is relatief 

goedkoop. Bio-LNG is momenteel nog duur. De TCO van schepen op HVO en FAME 

is iets hoger dan die van het referentieschip op diesel.  

 

Functionele specificaties  

De actieradius van batterij-elektrische (één dag varen) en waterstof-

binnenvaartschepen (één à twee dagen varen) is veel kleiner dan die van een 

binnenvaartschip op diesel, dat twintig dagen op één tankvulling kan varen. Bij 

LNG-binnenvaartschepen is dat zes tot negen dagen varen. Bij HVO en FAME is de 

actieradius gelijk aan die van diesel.  

 

Een dieselschip moet circa één à twee uur tanken om twintig dagen te kunnen 

varen. Elektrische binnenvaartschepen moeten momenteel nog circa één uur per 

dag laden/bunkeren. De vulsnelheid van waterstof is één à twee uur per tankvulling. 

De vultijden bij gasvormige brandstoffen en vloeibare biobrandstoffen zijn 

vergelijkbaar met die van diesel.  

 

De opslag van accucontainers en waterstoftanks neemt relatief veel ruimte in 

beslag. Bij gasvormige brandstoffen en vloeibare biobrandstoffen is er geen verschil 

met diesel. 

 

Beleidsaanbevelingen 

De dominante marktpositie van Nederland in de Europese binnenvaart geeft de 

mogelijkheid om meer sturend te zijn. Voordeel is dat de beschikbaarheid en 

functionaliteiten van binnenvaartschepen die op biobrandstoffen varen vergelijkbaar 

zijn ten opzichte van diesel. De betaalbaarheid blijft echter achter door de hogere 

brandstofprijzen. Door de krachten van de maritieme sector en de Nederlandse 

(petro-) chemische industrie te bundelen, kan de overheid een impuls geven aan de 

ontwikkeling en opschaling van biobrandstoffen. Daarmee zullen de prijzen 

omlaaggaan en concurrerend worden met diesel. De steun van de overheid zal dan 

meer verschuiven van het gebruik (in de binnenvaart) naar de productie van de 

energiedragers. Bijkomend voordeel is dat deze voor meerdere (zwaardere) 

toepassingen in de mobiliteit kunnen worden ingezet. Daarnaast kan de kennis die 

wordt verkregen met de inzet van biobrandstoffen worden benut bij de ontwikkeling 

van synthetische, klimaatneutrale brandstoffen. 

 

De overheid kan de ontwikkeling van elektrische en waterstofschepen, die nog in de 

onderzoeks- en marktintroductiefase zitten, ondersteunen om tot wasdom te 
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komen. Het is echter nog te vroeg om binnen het mogelijke 

ondersteuningsinstrumentarium meer revolverende instrumenten in te zetten. 

 

De huidige onderzoeken op het gebied van ultra-schone verbrandingsmotoren voor 

zware wegvoertuigen in combinatie met klimaatneutrale brandstoffen (zoals groene 

waterstof) kunnen ook interessant zijn voor de binnenvaart. Inzet van gasvormige 

waterstof leidt wel tot een kortere vaartijd per tankvulling. Wellicht kan vloeibare 

waterstof hier de oplossing zijn, omdat het zogenaamde boil-off effect bij 

binnenvaart nauwelijks zal spelen (schepen varen continu en liggen zelden in een 

overdekte stalling). 

 

Op dit moment is het niet mogelijk om te zien of het aandeel hernieuwbare energie 

in binnenvaartschepen groeit of daalt. Geadviseerd wordt om onderzoek te doen 

naar een aparte monitoringsverplichting voor de hoeveelheid ingezette 

hernieuwbare energie binnen en tussen de modaliteiten. 

4.4.2.3 Marktontwikkeling zeevaart 

De Nederlandse zeescheepvaart gebruikt vrijwel uitsluitend conventionele 

brandstoffen op aardoliebasis. Er varen momenteel 11 LNG-aangedreven schepen 

onder Nederlandse vlag. Praktische obstakels, hoge kosten en het ontbreken van 

een fysieke en juridische infrastructuur staan vooralsnog aandrijving op basis van 

bijvoorbeeld elektriciteit of waterstof in de weg. Wel wordt op kleine schaal gebruik 

gemaakt van biodiesel-blends. De toepassing hiervan – inclusief LNG – vindt vooral 

plaats indien er gunningsvoordelen kunnen worden behaald. 

 

De Nederlandse zeescheepvaart is vrijwel volledig internationaal georiënteerd. De 

uitstoot van broeikasgassen wordt daarom niet tot de nationale emissietotalen 

gerekend. De zeescheepvaart valt hierdoor ook buiten het Klimaatakkoord. Wel zijn 

in de ‘Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens’ een aantal 

stimuleringsmaatregelen voor schonere zeevaartschepen opgenomen. Er zijn nog 

geen instrumenten ingevoerd die grootschalige marktintroductie van duurzame 

energiedragers in de zeevaart kunnen stimuleren of afdwingen. 

 

Beleidsaanbevelingen 

• Besteed aandacht aan innovatieve aspecten in relatie tot de grootschalige 

toepassing van biobrandstoffen, onder andere: 

 de ontwikkeling van technische specificaties voor de kwaliteit van 

biobrandstof-blends voor de zeevaart;  

 hygroscopische en (vuil-)oplossende eigenschappen van sommige 

biobrandstoffen, waardoor problemen kunnen optreden zoals 

verstopping en polymerisatie. 

• Besteed aandacht aan de ontwikkeling van technische specificaties voor 

inbouw- en veiligheidsregulering voor duurzame brandstoffen, zoals 

waterstof en methanol (ten behoeve van installaties aan boord). 

• Zorg ervoor dat financieringsinstrumenten aansluiten bij de marktfase en 

doelgroep. Uit markfase-analyse blijkt dat veel producten zich bevinden in 

de overgang van techniek- naar marktontwikkeling. Dat betekent dat er – 

naast innovatiesubsidies voor techniekontwikkeling – ook aandacht nodig is 

voor nieuwe financieringsinstrumenten die zich specifiek richten op 

marktintroductie en opschaling. Daarnaast vragen verschillende doelgroepen 

om specifieke en vaak nieuwe financieringsinstrumenten.  

4.4.2.4 Marktontwikkeling luchtvaart 

De luchtvaart gebruikt vooral kerosine als energiedrager. Het overschakelen op 

andere brandstoffen is complex. In de luchtvaart is een zo laag mogelijk 
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startgewicht erg belangrijk en de energiedichtheid per kilo kerosine is erg gunstig. 

De afzet en het gebruik van elektriciteit, waterstof en aardgas in de luchtvaart is op 

dit moment nul. Wel gaat het gebruik van biobrandstoffen in de toekomst een 

grotere rol spelen in de luchtvaart. 

 

De Nederlandse luchtvaart is vrijwel volledig internationaal georiënteerd. De uitstoot 

van broeikasgassen wordt daarom niet tot de nationale emissietotalen gerekend. 

Afspraken over CO2-emissiereductie in de internationale luchtvaart worden gemaakt 

binnen de International Civil Aviation Organisation (ICAO). In de Luchtvaartnota 

2020-2050 staat dat grondgebonden luchtvaartactiviteiten in 2030 zero-emissie 

moeten zijn. Het uiteindelijke doel is om de binnenlandse luchtvaart in 2050 zero-

emissie te laten zijn. 

 

Beleidsaanbevelingen 

• Om de ontwikkeling van batterij-elektrisch en waterstof als energiedrager in 

de luchtvaart te stimuleren zijn er R&D onderzoeken en praktijkproeven 

nodig, die de ontwikkeling van elektrisch vliegen verder brengen. Een 

luchtvaartparagraaf in de DKTI-regeling zou hierbij behulpzaam kunnen zijn. 

• Uit de marktfase-analyse blijkt dat veel producten zich bevinden in de 

overgang van techniekontwikkeling naar marktontwikkeling. Dat betekent 

dat er meer aandacht nodig is voor de ontwikkeling van (deels nieuwe) 

beleidsinstrumenten, die zich specifiek richten op marktintroductie en 

opschaling. 

4.4.3 Belang van de sector 

 

De Nederlandse industrie en kennisinstellingen in de High Tech mobiliteitssector 

behoren tot de top van de wereld. De luchtvaart en de maritieme en automotive 

industrie leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en 

werkgelegenheid. De grote drijvers achter de innovaties in deze sectoren zijn 

verduurzaming en digitalisering. De innovatieopgave in mobiliteit zoals verwoord in 

het missie D+ programma zijn daarin richtinggevend voor de uitwerking in 

projecten en programma’s. 

 

Luchtvaart verbindt Nederland met de rest van de wereld. Die wereldwijde 

bereikbaarheid is essentieel voor de Nederlandse open economie. De luchtvaart zelf 

creëerde in 2019 114.000 banen en ruim € 10 mld toegevoegde waarde. Daarnaast 

was de Nederlandse luchtvaart-maakindustrie in dat jaar nog eens goed voor 

20.000 kennisbanen en € 5 mld omzet. 

 

De Nederlandse maritieme sector draagt bij aan belangrijke maatschappelijke 

opgaven, zoals schoon en veilig transport over zee en binnenwateren, het 

beschermen van de kust, het onderhouden van vaarwegen, het leveren van 

infrastructuur voor energiewinning op zee, het bijdragen aan voedselvoorziening en 

het uitvoeren van overheidstaken op zee. De (internationaal opererende) sector 

leverde in 2019 een directe toegevoegde waarde van € 19,7 mld. Indirect kwam 

daar nog € 5,1 mld bij. Hiermee genereerde de maritieme sector circa 3,1% (2018: 

3,2%) van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. De sector was in 

2019 goed voor 284.917 banen. Een deel daarvan (circa 189.669) betrof directe 

arbeid. Dit komt overeen met 3,0% (2018: 3,0%) van de werkgelegenheid in 

Nederland23. 

 

                                                
23 Maritieme monitor 2020, in opdracht van het Ministerie van IenW 
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De Nederlandse Automotive sector behoort met marktleiders als DAF, NXP, VDL, 

TomTom en Bosch VDT tot de wereldtop24. De sector heeft een exportvolume van € 

20 mld per jaar, ruim 40.000 banen en een directe relatie met een brede 

toeleverketen. Deze sectoren hebben met elkaar gemeen dat het internationaal 

georiënteerde sectoren zijn, waarin Nederland een onderscheidende positie inneemt. 

Als gevolg van de wereldwijde crisis worden deze sectoren ongekend hard getroffen 

door de wereldwijde acute vraaguitval. Door deze ontwikkelingen lopen omzetten bij 

bedrijven sterk terug en staan R&D-investeringen onder druk. 

4.5 Conclusie 

 

De transitie naar een duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitssysteem is veel 

breder dan de verandering van energiedragers in vervoermiddelen. Toch lijkt de 

focus van innovatie en de aandacht die de diverse onderwerpen krijgen zich veelal 

te richten op vervoermiddelen. Tegelijk is er veel onderzoek en ontwikkeling gaande 

op ketenreizen (flexibele inzet van diverse modaliteiten in één reis), inzet op actieve 

mobiliteit (fietsen en lopen) en het combineren van personen- en goederenvervoer 

(multimodale hubs). Dit vraagt om eerst goed na te denken over het inrichten van 

het mobiliteitssysteem alvorens dit te vertalen naar het type en functionaliteit van 

het voertuig. De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLi) gaat zelfs nog 

een stap verder en stelt in haar advies over integraal bereikbaarheidsbeleid25 dat 

eerst moet worden nagedacht over de brede welvaart en de soort maatschappij die 

we voor ogen hebben en daarna pas over de rol van mobiliteit hierin.  

 

Nieuwe ontwikkelingen vragen ook om verandering van gedrag en houding ten 

opzichte van die ontwikkelingen. Zo zien we een vraag naar een actieradius die 

vergelijkbaar is met wat we nu gewend zijn, terwijl de gemiddelde Nederlander in 

de praktijk slechts vijftien kilometer per dag rijdt. Gebruikers staan vaak huiverig 

tegenover veranderingen, maar omarmen wel een nieuwe situatie als die er 

eenmaal is. Zolang die nieuwe situatie er nog niet is en verdienmodellen voor de 

gebruiker vaak alleen nog op papier bestaan, moeten we er rekening mee houden 

dat gebruikers verleid moeten worden richting duurzame opties. Ook moeten we ons 

realiseren dat gebruikers vaak kiezen voor de opties die ze in het hier en nu kunnen 

overzien. Daarbij zijn hun keuzes niet altijd rationeel en zullen ze wellicht een auto 

uitkiezen voor die ene wintersportvakantie per jaar. 

 

Dit neemt niet weg dat nieuwe technologieën ook nieuwe vrijheidsgraden geven. 

Door bijvoorbeeld de elektrische auto onderdeel te maken van het energiesysteem 

hoef je zelf nooit meer te tanken. De batterij kan worden gebruikt voor het 

balanceren van het energiesysteem, waarmee nieuwe inkomsten kunnen worden 

gegenereerd voor de gebruiker. Doorontwikkeling van het bi-directioneel laden en 

voldoende laadpunten zijn hiervoor randvoorwaarden. Daarmee gaat de transitie 

naar een duurzaam mobiliteitssysteem hand in hand met de transitie van het 

energiesysteem. 

 

Het is zeer waardevol dat de sectoren maritiem en luchtvaart zijn aangesloten bij 

missie D+. Deze sectoren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de 

maatschappelijke opgaven op het gebied van energie en klimaat. Het zorgt voor 

meer kritische massa, waardoor innovaties sneller kunnen opschalen. Daarnaast 

biedt het Nederland economische kansen, zowel in de sectoren zelf als in de 

                                                
24 NL 1e positie - Roland Berger Automotive Disruption Radar (2020) en NL 2e positie - KPMG 
Autonomous Vehicles Readiness Index (2020) 
25 Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid | Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur 
(rli.nl) 

https://www.rli.nl/publicaties/2021/advies/naar-een-integraal-bereikbaarheidsbeleid
https://www.rli.nl/publicaties/2021/advies/naar-een-integraal-bereikbaarheidsbeleid
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(chemische) industrie waar klimaatneutrale brandstoffen/synfuels ontwikkeld 

worden. 
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