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1 Regio Noord-Duitsland 

De regio Noord-Duitsland waar het NBSO Hamburg zich met name op richt, bestaat 
uit vier Bundesländer, namelijk Niedersachsen, Bremen, Hamburg en Schleswig-
Holstein. Dit gebied kent naast Hamburg als de grootste haven van Duitsland ook nog 
de Jade Weser Port in Wilhelmshaven, Bremerhaven, Cuxhaven, Brunsbüttel, Kiel en 
Flensburg. Hamburg is tevens de derde haven van Europa. Ook is er in Hamburg een 
groot vliegveld waar 14,8 miljoen passagiers jaarlijks gebruik van maken.  
 
Naast Hamburg zijn Bremen, Hannover en Lübeck de belangrijkste steden in Noord-
West-Duitsland en in dit gebied wonen meer dan 13 miljoen mensen.  
 
De Noord-Duitse deelstaten Bremen, Hamburg, Niedersachsen en Schleswig-Holstein 
vormen een dynamische regio in Duitsland. Voor Nederlandse ondernemers een 
interessant en kansrijk gebied dat letterlijk naast de deur ligt. Het gebied kent een 
eeuwenlange handelstraditie en beschikt over een gunstig ondernemersklimaat. Met 
uitstekende verbindingen door de lucht, over het water en over de weg heeft Noord-
Duitsland een moderne infrastructuur. Veel Nederlandse bedrijven hebben hun weg 
al gevonden naar deze regio, maar er liggen nog veel meer kansen. Het NBSO 
Hamburg helpt ondernemers, en dan met name het MKB, om op deze kansen in te 
springen en succesvol zaken te doen. 
 
Omdat het NBSO zich met name richt op de sectoren maritiem en lucht- en 
ruimtevaart is er voor gekozen om zich te vestigen in Hamburg, de tweede stad van 
Duitsland. In en om deze metropool wonen in totaal circa 5 miljoen mensen.  
 
Het NBSO Hamburg ondersteunt bedrijven uit alle branches, maar is met name 
gespecialiseerd in de maritieme sector. Vooral op dit gebied is het NBSO Hamburg in 
heel Duitsland actief met het verzamelen van informatie en het onderhouden van 
een netwerk waarvan Nederlandse bedrijven kunnen profiteren. Ook heeft het NBSO 
diepgaande branchekennis, omdat het probeert altijd op beurzen, congressen en 
andere informatieve bijeenkomsten aanwezig te zijn.  
 
De maritieme economie wordt in Duitsland steeds belangrijker en is inmiddels twee 
keer zo groot als het kredietwezen of de industrie voor minerale olie. Tot de 
bedrijfstak van de maritieme industrie behoren niet alleen de Duitse zeehavens en de 
daar gevestigde industrieën, maar ook de o.a. in het zuiden gevestigde 
toeleveringsindustrie voor de scheepsbouw, de offshore windenergie, de maritieme 
techniek, het maritieme toerisme, de aquacultuur en de blauwe biotechnologie. De 
haven van Hamburg is met een oppervlakte van 7236 hectare de grootste zeehaven 
van Duitsland en is vanwege haar efficiënte havenlogistiek en grote rederijbedrijven 
een centraal economisch punt voor de maritieme economie in Duitsland. Met nog 
meer grote havensteden in de omgeving zoals bijv. Wilhelmshaven, Bremerhaven en 
Kiel is het dan ook niet raar dat de maritieme industrie en transport vooral in het 
noorden traditioneel belangrijke sectoren zijn. 
 
Natuurlijk biedt Noord-Duitsland nog veel meer dan dat. Ook de luchtvaart- en 
automobielindustrie zijn nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast zijn ook andere sectoren 
zoals medische technologie, machinebouw, duurzame energie (met name zonne- en 
windenergie), ICT en dienstverlening sterk vertegenwoordigd en is er veel ruimte 
voor innovatieve technologieën. 
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2 Definitie sector 

LNG (Liquefied natural gas) is een vrij recente brandstof die erg in opkomst is. Bij 
deze brandstof zijn Shell en BP de grootste spelers. Hier kunnen de Nederlandse 
MKB-bedrijven goed op inspelen door als toeleverancier te fungeren. Verder zijn 
Primagas en Bomin Linde de grote Duitse spelers in deze markt.  
 
Om deze kansen d.m.v. cijfers duidelijk te maken, vindt u hieronder een overzicht 

waarin LNG met fossiele brandstoffen wordt vergeleken. Hieruit blijkt dat LNG wat 

betreft het milieueffect, de luchtkwaliteit en het geluid vele malen beter scoort dan 

de traditionele brandstoffen zoals bijvoorbeeld diesel, kerozine en benzine. 

 

(about natural gas, 2015) 

Afbeelding 1: Vergelijking LNG-fossiele brandstoffen 
 
Shell maakt wereldwijd naam met haar toonaangevende brandstoftechnologie en 
loopt tevens voorop in de wereldwijde LNG-aanvoer. Zo beheert Shell meer dan 40 
van de 380 LNG-vloten. Shell zit hierbij over de hele wereld (bijvoorbeeld in Australië, 
Nigeria en Peru). 
 
Door de veranderde situatie met betrekking tot de opwarming van de aarde heeft de 
Europese Unie in september 2014 de emissiewetgeving nog verder aangescherpt. 
Met de emissiewetgeving wordt de uitstoot van schadelijke stoffen verder beperkt. 
Om als land en bedrijf te kunnen voldoen aan de emissiewetgeving, is LNG een 
strategisch sterke keuze. LNG biedt een milieutechnisch voordeel en is een 
kostencompetitieve, technologisch bewezen brandstof, die de motorprestaties niet 
vermindert. De milieuvoordelen zijn duidelijk: praktisch geen zwavel- of 
fijnstofuitstoot en aantoonbare reductie van stikstofoxiden.  
 

2.1 Belangrijkste bedrijven 
- Shell (www.shell.com/global/future-energy/natural-gas/liquefied-natural-

gas.html) 
- BP (www.bp.com/en/global/corporate/products-and-services/liquified-

natural-gas.htm)  
- Knauber (www.knauber-lng.de)  
- Bomin Linde (www.bominlinde.com/lng-marine-fuel) 
- Vopak (www.vopak.com/who-we-are/vopak-lng/lng) 

 

http://www.shell.com/global/future-energy/natural-gas/liquefied-natural-gas.html
http://www.shell.com/global/future-energy/natural-gas/liquefied-natural-gas.html
http://www.bp.com/en/global/corporate/products-and-services/liquified-natural-gas.htm
http://www.bp.com/en/global/corporate/products-and-services/liquified-natural-gas.htm
http://www.knauber-lng.de/
http://www.bominlinde.com/lng-marine-fuel
http://www.vopak.com/who-we-are/vopak-lng/lng
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3 Marktontwikkeling 

Na twee jaar intensieve samenwerking tussen Becker Marine Systems en AIDA 
Cruises is er in 2014 de LNG Hybrid Barge gekomen. De barge is 77 meter lang en 
meer dan 11 meter breed. Hamburg is daarmee de eerste haven ter wereld die een 
LNG hybride barge aanbiedt. Hierbij kan er een externe boot gekoppeld wordenaan 
een ander schip om LNG om te zetten in energie voor het externe schip. 
 
Nu er in het Noorden van Duitsland al een LNG Hybrid Barge is, onderzoekt het 
Fraunhofer Center für Maritime Logistik nu de mogelijkheid voor een LNG-terminal in 
Brunsbüttel. Deze mogelijkheid wordt onderzocht omdat het geografisch op een erg 
interessante plek ligt. Ten eerste ligt het aan de Elbe die naar Hamburg stroomt en 
het ligt vlakbij Cuxhaven en de Bremerhaven.  
 

Wegens de omvangrijke en wereldwijde zekerheidsvoorschriften en jarenlange 
ervaringen bij het transporteren van LNG hebben de LNG-transporteurs binnen de 
gehele scheepsvaart de beste veiligheidsmaatregelen getroffen. , Hierdoor hebben 
de LNG-transporteurs een voorsprong op de transporteurs van fossiele brandstoffen.  
www.lng.nl/veiligheidoverheid.html 
Verder hebben de Duitse transporteurs een voorsprong op bijvoorbeeld de 
Nederlandse transporteurs omdat in Duitsland al jaren vanuit de Duitse overheid 
actief wordt ingezet op het gebruik van milieuvriendelijkere brandstoffen zoals LNG.  
www.hamburg-news.hamburg/de/cluster/hafen-logistik/fraunhofer-untersucht-lng-

potentiale  

 

3.1 Clean Power for Transport 
Clean Power for Transport is gericht op de ontwikkeling van een interne markt voor 
alternatieve brandstoffen voor het vrachtvervoer. De richtlijn verplicht lidstaten 
binnen afzienbare tijd een infrastructuur mogelijk te maken. Voor de zeehavens 
moet dit voor 2025 zijn gebeurd en voor de binnenlandse havens voor 2030. Met  
infrastructuur wordt bedoeld dat de havens LNG-bunkerpunten en LNG-tankpunten 
hebben aangelegd. De richtlijn is bedoeld om de concurrentie op gang te brengen en 
zo het gebruik van alternatieve brandstoffen te stimuleren. Hamburg is de eerste 
haven in Duitsland waar nu al een mobiel tankpunt voor LNG is. Dit project wordt 
gestimuleerd door subsidies te verstrekken. www.eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN 
 
Doordat er al jaren vanuit de Duitse politiek aangestuurd wordt op 
milieuvriendelijkere brandstoffen is er in februari 2014 door het ministerie van 
verkeer een maritiem LNG-platform in het leven geroepen. Dit platform heeft 
kantoren in zowel Berlijn als Hamburg en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
de Europese richtlijn Clean Power for Transport. Hierbij heeft het platform een aantal 
concrete doelen geformuleerd. 
 

http://www.lng.nl/veiligheidoverheid.html
http://www.hamburg-news.hamburg/de/cluster/hafen-logistik/fraunhofer-untersucht-lng-potentiale
http://www.hamburg-news.hamburg/de/cluster/hafen-logistik/fraunhofer-untersucht-lng-potentiale
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN


RVO.nl | Sectorschets LNG (Liquefied Natural Gas) NBSO Hamburg 

 

Pagina 7 van 14 

 

(lng.info, 2015) 

Afbeelding 2 Activiteiten Platform LNG 
 

 Binnen vijf jaar minstens 50 geschikte zeevaartschepen ombouwen om op 
LNG te kunnen varen en minimaal 700 schepen de eerste stappen hier toe 
laten zetten. 

 Binnen vijf jaar minimaal vijf havens laten functioneren met LNG-vaartuigen 
(sleepboten, duwboten etc.). 

 Door de bovengenoemde maatregelen vermindert de uitstoot van SOx, NOx 

en CO2. www.lng-info.de/de/die-plattform  
 

3.2 Kansen voor Nederlandse bedrijven 
Voor Nederlandse bedrijven liggen er veel kansen op dit gebied. Niet alleen door 
concreet te gaan exporteren, maar voornamelijk door kennis te delen en te vergaren. 
Sinds de Fukushima-ramp in 2011 is er in Duitsland een omwenteling gekomen en 
een zogenaamde ‘Energiewende’ gaande. Dat betekent dat Duitsland zich bewust is 
van de globale situatie in de wereld en daarom nu verantwoordelijkheid wil nemen. 
De globale situatie is op dit moment zo dat de opwarming van de aarde gestaag 
doorgaat waardoorde zeespiegel verder zal gaan stijgen. Dit betekent concreet dat er 
is besloten om alle kerncentrales te sluiten en dat er actief vanuit de overheid 
gestuurd wordt op alternatieve brandstoffen en zonne- en windenergie. 
 
Een mooi voorbeeld van Nederlandse bedrijven die kansen zien in Duitsland, en dan 
vooral in het noorden van Duitsland, zijn bedrijven die het ‘LNG Initiative Nordwest’ 
zijn gestart. Dit is een project waarbij meer dan 30 Duitse en Nederlandse partners 
de mogelijkheden van LNG onderzoeken. Hierbij valt te denken aan infrastructurele 
vraagstukken, implementatie en kennisuitwisseling. 
 
Het Maritimes Kompetenzzentrum (Mariko) in Leer is hierbij erg belangrijk als het 
gaat om het netwerk van nationale en internationale contacten en om de 
concurrentiepositie van het gebied (grensoverschrijdend) rond de Eemshaven, 
Wilhelmshaven en de Bremerhaven te versterken. Dit project heeft als uiteindelijke 
doel om bedrijven op het gebied van innovatie en samenwerking te stimuleren. 
Hierbij moet de uitwisseling tussen het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap 
geïntensiveerd worden. Een concreet project dat hieruit is voortgevloeid, is het 
Interreg-project MariTIM (Maritieme Technologieëen en Innovaties, Modelregio 
Duitsland-Nederland). Hierbij bundelen 35 maritieme bedrijven en kennisinstellingen 

http://www.lng-info.de/de/die-plattform
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in het grensgebied en daarbuiten hun krachten en werken samen aan een betere 
concurrentiepositie. www.lng-nordwest.de  

3.3 Toeleveranciers 
De maritieme toeleveringsindustrie in Nederland is een grote markt waarbij meer 
dan de helft wordt geëxporteerd naar het buitenland. De omzet van alleen de 
toeleveranciers was in 2014 3,8 miljard euro. Hiervan was 1,8 miljard euro afkomstig 
vanuit de export. Dat de toeleveranciers in de maritieme industrie een grote en 
belangrijke groep zijn, wordt bevestigd aan de hand van de werkgelegenheidcijfers. 
Die zijn na een kleine inzinking in 2011 weer langzaam aan het groeien naar ongeveer 
18.000 mensen, verdeeld over de circa 670 Nederlandse ondernemingen. 
www.maritiemland.nl/sectoren/maritieme-toeleveranciers  
www.refdag.nl/nieuws/economie/toeleverancier_nobel_zet_in_op_lng_als_brandst
of_voor_de_binnenvaart_1_751430 
www.maritiemnederland.com/dossiers/toeleveranciers/item58 

3.4 De Duitse markt 
De maritieme sector in Duitsland heeft de Bondsregering aangespoord om met 
concrete doelstellingen te komen betreffende LNG. Ook de regering moet kleur 
bekennen wat men met deze nieuwe vorm van energie wil bereiken. Dit zeggen de 
grootste brancheorganisaties van Duitsland (Verband Deutscher Reeder 
ZDS en de VSM). 
 
Het Duitse ministerie van verkeer en digitale infrastructuur en de maritieme 
coördinator van de regering, Uwe Beckmeyer, hebben het verdrag en de EU-richtlijn 
erkend. Dde richtlijn ‘Clean Power for Transport’ benadrukt het belang van LNG voor 
schoner vervoer. Door de voorgestelde maatregelen worden bedrijven bijna verplicht 
tot het overgaan op de milieuvriendelijke brandstof LNG. Het gebruik van LNG zorgt 
niet alleen voor een hogere bescherming van het milieu, maar biedt ook grote 
kansen voor banen omdat de schepen omgebouwd moeten worden. Hierdoor 
onstaat er extra waardecreatie en kwaliteit voor de vestigingsplaats Duitsland. 
www.dena.de/projekte/verkehr/lng-in-germany-liquefied-natural-gas-and-
renewable-methane-in-heavy-duty-road-freight-transport.html 
 
De Duitse regering omarmt het bouwen van LNG-bunkers en stimuleert bedrijven 
hier ook in. Dit doet men om een toonaangevend land te worden in duurzame 
energie. Dit beargumenteert de regering door de aantoonbare vooruitgang van de 
luchtkwaliteit in de havens. Ook zal het extra banen creëren in de havens van 
Duitsland. Niet alleen de bouw van LNG-bunkers wordt gestimuleerd, maar vooral 
ook de bouw van LNG-schepen. Hierin loopt Duitsland voor op Nederland. Waar 
Nederland zich hoofdzakelijk richt op het behalen van de norm, doet Duitsland er nog 
een schepje bovenop door al verder te kijken dan 2025 of 2030. Ook hierin komt de 
regering met de zelfde argumenten, waardoor de luchtvervuiling in de havens 
aanzienlijk kan worden verminderd. Hieronder vindt u een overzicht met de plannen 
die er in september 2014 waren. Hier valt op dat de nadruk voor de scheepsvaart ligt 
op het gebied rond de Rijn en de haven van Hamburg. Het eerder vermelde 
onderzoek naar een LNG-terminal in Brunsbüttel is nog niet in het kaartje vermeld. 
Wanneer deze LNG-terminal er daadwerkelijk komt, zal deze terminal de havens 
Bremerhaven, Wilhelmshaven, Cuxhaven en de grootste haven Hamburg moeten 
voorzien van LNG. 
www.dena.de/fileadmin/user_upload/Presse/Meldungen/2014/Studie_LNG_komple
tt_englisch.pdf 
 

 

http://www.lng-nordwest.de/
http://www.maritiemland.nl/sectoren/maritieme-toeleveranciers
http://www.refdag.nl/nieuws/economie/toeleverancier_nobel_zet_in_op_lng_als_brandstof_voor_de_binnenvaart_1_751430
http://www.refdag.nl/nieuws/economie/toeleverancier_nobel_zet_in_op_lng_als_brandstof_voor_de_binnenvaart_1_751430
http://www.maritiemnederland.com/dossiers/toeleveranciers/item58
http://www.dena.de/projekte/verkehr/lng-in-germany-liquefied-natural-gas-and-renewable-methane-in-heavy-duty-road-freight-transport.html
http://www.dena.de/projekte/verkehr/lng-in-germany-liquefied-natural-gas-and-renewable-methane-in-heavy-duty-road-freight-transport.html
http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Presse/Meldungen/2014/Studie_LNG_komplett_englisch.pdf
http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Presse/Meldungen/2014/Studie_LNG_komplett_englisch.pdf
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(Studie LNG, 2014) 

Afbeelding 3: plannen LNG-stations 2014 

3.5 Inhaalslag Duitsland 
Hierop aansluitend kunnen de bestaande leidingen die veelal vanuit Nederland 
komen ook voor de Duitse markt worden gebruikt. Dit door bijvoorbeeld de 
infrastructuur te leveren door Nederlandse bedrijven die al gevestigd zijn in de Duitse 
havens zoals Vopak of Shell. Deze bedrijven hebben de capaciteit en de Duitse firma’s 
hebben de ervaring en kennis van de scheepsbouw. Zo bouwt de Meyer Werft uit 
Papenburg momenteel twee cruiseschepen voor AIDA die op LNG zullen varen. De 
directeur van het maritieme LNG-platform van Duitsland, Georg Ehrmann, maakt zich 
op dit moment sterk voor een versoepeling van het vergunningenbeleid. Bij de bouw 
van de Hybrid LNG barge waren maar liefst 17 partijen betrokken. Hierdoor was de 
coördinatie een behoorlijke klus en de vergunningen kostten veel geld. De kans voor 
Duitsland ligt vooral in het feit dat Duitsland ongeveer 700 schepen heeft die in het 
bezit zijn van de overheid. Van deze 700 schepen vaart er nog geen enkel schip op 
LNG. Wel beginnen de eerste rederijen voorzichtig met nieuwe projecten. Zo gaat de 
nieuwe veerboot tussen Hamburg en Helgoland van de rederij Cassen Eils varen op 
LNG. Ook de rederij AG Ems heeft de Ostfriesland-veerboot laten ombouwen zodat 
deze ook op LNG kan varen.  
www.duitslandinstituut.nl/artikel/10766/duitsland-en-nederland-zetten-in-op-lng 
 
 
 

http://www.duitslandinstituut.nl/artikel/10766/duitsland-en-nederland-zetten-in-op-lng
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De cruisevaart ziet LNG zeker als serieuze optie. Alleen moet hierbij de infrastructuur 
nog drastisch worden aangepakt. Zo vindt AIDA, de grootste cruiseaanbieder van 
Duitsland, dat het vaak een hele operatie is om de LNG-toevoer te organiseren. Toch 
ziet AIDA de LNG Hybrid barge in Hamburg als dé oplossing voor de toekomst. Het is 
een flexibele en makkelijke manier van LNG-toevoer. Dit zou ook de oplossing 
kunnen zijn voor andere havens. Daarnaast juicht het de komst van een terminal ook 
toe. Nu zijn er alleen in Rotterdam en Zeebrugge dergelijke terminals. De LNG Hybrid 
Barge wordt op dit moment dan ook voorzien van LNG uit de terminal van 
Rotterdam. 
 
De containerscheepvaart ziet zeker toekomst in LNG, maar richt zich in eerste 
instantie op scrubbers. Zo richten de bedrijven Carl Büttner GmbH & Co. KG, Saacke 
Marine Systems en Babcock Noell GmbH zich allereerst hoofdzakelijk op het 
integreren van het scrubber-systeem. Scrubber is een systeem waarbij zeewater 
wordt gebruikt om de emissies uit te spoelen. Er is hierbij onderscheid te maken 
tussen een open en een closed loop. Bij een open loop wordt het reinigingswater 
beperkt gezuiverd en dan geloosd in de zee. De duurzamere closed loop gebruikt 
water uit een tank waarna er natronloog wordt toegevoegd. Beide systemen zien de 
bedrijven voornamelijk als tussenoplossing voor de oudere schepen. Uiteindelijk is 
het doel om de schepen alsnog klaar te maken voor een toekomst met LNG.  
 
Zo ziet het bedrijf Rörd Braren het geleidelijk ombouwen van containerschepen als 
een goede oplossing voor de verscherpte SECA-normen. Deze worden in 2020 nog 
scherper en daarom laat het bedrijf haar vloot ombouwen. Dit laat het bedrijf doen 
in de volgens haar goed uitgeruste werven in Duitsland.  
 
Op het congres van 6 oktober 2015, georganiseerd door het Maritimes Cluster 
Norddeutschland, was de stemming over LNG positief. Zo zijn er drie mogelijkheden 
voor de stroomvoorziening van een schip. Allereerst eigen stroom opwekken aan 
boord, stroom gebruiken van land (hierbij niet de garantie dat dit groene stroom is) 
en LNG. De laatste optie wordt gezien als de milieuvriendelijkste en, niet 
onbelangrijk, de efficiëntste oplossing.  
 
Ook zagen het merendeel van de gasten in dat Nederland, mede door de ervaringen 
met olie en gas, hierbij goed kan helpen. Toeleveranciers zijn flexibel en hebben vaak 
meer ervaring dan hun Duitse concurrenten.  

3.6 Milieueisen  
De milieueisen voor de transportsector worden steeds strenger. Voor het 
wegverkeer gaan de gestelde normen naar Euro 6. Ook de milieueisen voor de 

binnenvaart en de scheepvaart worden de 
komende jaren strenger. Traditioneel loopt 
de binnenvaart en de scheepvaart achter 
ten opzichte van het wegverkeer. Voor de 
scheepvaart gaan er in bepaalde gebieden, 
de zogenaamde SECA-gebieden (zie 
afbeelding 4), verscherpte eisen komen die 
vanaf 1 januari 2015 zijn ingegaan. Deze 
hebben betrekking op de uitstoot van 
schadelijke stoffen. Het SECA-gebiedis het 
gebied van de Noord- en Oostzee. Dit loopt 

van Frankrijk tot aan de Baltische staten. 
  (SECA-zone Europe) 

Afbeelding 4: SECA-zone in Europa 
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LNG in de scheepvaart heeft een groot potentieel om de last van de schadelijke 
stoffen zoals zwavel, zwevende deeltjes en stikstofoxiden in de kustgebieden en in de 
havensteden aanzienlijk te verminderen. Tegelijkertijd moet het voldoen aan de 
huidige en reeds geplande emissienormen. 
 
LNG wordt vloeibaar bij temperaturen van rond de -162°C. LNG is dus een cryogene 
stof: een stof met een extreem lage temperatuur. LNG is daarnaast kleurloos, 
geurloos, niet brandbaar of giftig. De LNG in de opslagtanks kan niet ontploffen en 
niet branden omdat er geen zuurstof aanwezig is. Zodra LNG vrijkomt in de 
buitenlucht en gasvormig wordt (aardgas), is het in combinatie met de aanwezige 
zuurstof wel brandbaar. Omdat aardgas zich heel snel verspreidt, verdampt en lichter 
is dan lucht, is het slechts binnen beperkte grenzen brandbaar. 
 
Voor vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen gelden verschillende voorschriften, 
eisen en criteria. Deze criteria worden opgesteld door de Petroleum Geo-Services 
(PGS). In de voorschriften staan de eisen en criteria voor milieuvergunningverlening 
en de algemene regels voor vulstations van LNG. Ook schrijft de PGS voor hoe 
bedrijven moeten toezien op arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid.  
www.pgs.com/About-us/Corporate-governance  
 
De PGS-richtlijn is geen op zichzelf staande wet of regel. Maar er kan wel naar 
verwezen worden in de wet. Hierdoor is het wel degelijk een richtlijn waaraan de 
exploitanten van LNG zich moeten houden. 
 
Een internationale werkgroep stelt een standaard voor LNG-tankstations op: ISO 
16924. Ook zijn er algemene wetten en regels waaraan een bedrijf zich moet houden, 
bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer. 
www.wetten.overheid.nl/BWBR0003245/geldigheidsdatum_09-09-2015 

http://www.pgs.com/About-us/Corporate-governance
http://www.wetten.overheid.nl/BWBR0003245/geldigheidsdatum_09-09-2015
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4 Beurzen 

Voor deze sector zijn er een aantal belangrijke beurzen in Duitsland, namelijk: 

 SMM - shipbuilding, machinery & marine technology, Hamburg (6-9 
september 2016) www.smm-hamburg.com  

 Seatrade, Hamburg (6-8 september 2017) www.seatrade-europe.com  

 Hanseboot, Hamburg (29 oktober-6 november 2016) www.hanseboot.de  

 Boot Düsseldorf, Düsseldorf (23 -31 januari 2016) www.boot.de  

 Hannover Messe (25-29 april 2016) www.hannovermesse.de  
 

Deze beurzen zijn belangrijk voor grote bedrijven, maar vooral ook voor kleinere 
MKB-bedrijven die zich hier kunnen laten informeren, contacten kunnen knopen en 
zichzelf kunnen presenteren. 70% Van de maritieme sector bestaat uit 
toeleveranciers. Hierdoor liggen er voor Nederlandse bedrijven veel kansen door de 
uitgebreide kennis die Nederlandse bedrijven van oudsher op dat gebied hebben. 
 
Ook zijn beurzen een uitstekende mogelijkheid om samenwerking te zoeken met 
Duitse bedrijven en kennis en kunde te delen. Hierbij kan het NBSO een grote rol 
spelen door contacten te leggen tussen Nederlandse en Duitse bedrijven, om zo de 
handel tussen beide landen te bevorderen. Verder zijn er nog een aantal 
brancheorganisaties die in clusterverband samenwerken om de maritieme sector te 
versterken. Nederlandse bedrijven kunnen de samenwerking zoeken met de Duitse 
cluster- en brancheorganisaties. 

4.1 Brancheorganisaties en maritieme clusters  

 Verband Deutscher Reeder www.reederverband.de  

 ZDS - Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e. V. www.zds-
seehaefen.de  

 Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V. (VSM) www.vsm.de  

 Deutscher Boots- und Schiffbauer-Verband www.dbsv.de  

 Maritime LNG-Plattform www.lng-info.de/de  

 Maritimes Cluster Norddeutschland www.maritimes-cluster.de  

 Mariko www.mariko-leer.de/mariko  
 

Het Verband Deutscher Reeder is een clusterorganisatie, waarbij alle Duitse rederijen 
zijn aangesloten om zo hun krachten te bundelen. Dit doet men om de 
concurrentiepositie van de Duitse rederijen ten opzichte van de andere wereldwijde 
rederijen te behouden en waar nodig te versterken. Het Zentralverband der 
deutschen Seehafenbetriebe is een vereniging van havenbedrijven die direct en 
indirect betrokken zijn bij de Duitse zeehavens op het gebied van vrachtafhandeling 
of ten dienste van het maritieme gebied. Het Verband für Schiffbauer und 
Meerestechnik waarborgt de kwaliteit en service van de rederijen. Ook heeft deze 
organisatie een sterke lobby op lokaal, nationaal en internationaal gebied. De 
Deutscher Boots- und Schiffbauer-Verband is sterk gericht op de dienstverlening van 
haar leden. Ook geeft het verband een vaktijdschrift uit en organiseert het beurzen. 
Als laatste is er het Maritmes Cluster Norddeutschland. Dit cluster is opgericht in 
2011 om de samenwerking binnen de Noord-Duitse maritieme industrie te 
versterken en te bevorderen. In 2011 bundelden de deelstaten Hamburg, 
Niedersachsen en Schleswig-Holstein hun krachten. In 2014 kwamen hier ook de 
deelstaten Bremen en Mecklenburg-Vorpommern bij. Met dit cluster heeft de Noord-
Duitse regio, met de belangrijkste havens van Duitsland, een sterke stem in Duitsland 
en Europa. 

http://www.smm-hamburg.com/
http://www.seatrade-europe.com/
http://www.hanseboot.de/
http://www.boot.de/
http://www.hannovermesse.de/
http://www.reederverband.de/
http://www.zds-seehaefen.de/
http://www.zds-seehaefen.de/
http://www.vsm.de/
http://www.dbsv.de/
http://www.lng-info.de/de
http://www.maritimes-cluster.de/
http://www.mariko-leer.de/mariko
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