
Informatiebijeenkomst  
SDS-regeling 
18 april 2018, Groningen 

 

Programma: 

• Welkom Provincie Groningen – Geert 
Meijerink 

• Aanleiding/nut/doel SDS-regeling – Arnold 
de Bruijn (NMT) 

• Uitvoering van de SDS-regeling - Sander 
van Damme & Maurice Luijten (RVO) 

• Vragen plenair 

 

 



Toelichting regeling 

• Bedoeld voor (ver)bouw commerciële scheepvaart of off-
shoreconstructie; zee-/binnenvaartschepen (> 100 ton) en sleepboten 
(> 365 Kw). Vissersvaartuigen zijn uitgesloten vanwege EU regels.  

• Subsidiebedrag: 25% van de subsidiabele projectkosten met een 
maximum van EUR 1.250.000 

• Totale budget EUR 5.600.000 

• Beschikking op volgorde van binnenkomst met eventueel loting. 

• Grote ondernemingen; Aanleveren extra verklaring toename omvang, 
snelheid of uitgaven van het scheepsinnovatieproject.  

• Beoordeling van projecten door externe adviescommissie. 

• 4 juni opening (onder voorbehoud Tweede Kamer) 

 

 

 



Eventueel Loting 

• Indien op bepaalde (1e) dag budget opraakt wordt geloot 

• Dan door loting volgorde bepalen onder alle aanvragen van die dag 

• Dubbel blinde loting 
- Eerst door loting uniek nummer per werf 

- Daarna volgorde loten vanuit deze nummers.   

 

 

 

 



SDS 2017 (1) 

• 12 projecten ingediend 

• Budget 2x overvraagd 

• Uiteindelijk 6 projecten (deels) subsidie 
- 2x inhoudelijke afwijzing (adviescie)) 

- 2x afwijzing door budgetuitputting 

- 2x formele afwijzing (geen scheepswerf) 

 

 

 

 



SDS 2017 (2) 

• Onderwerpen 
- Energiebesparing 

- Emissievermindering 

- Bedrijfszekerheid / veiligheid 

 

• Lessons Learned 
- Wees duidelijk: Uitspraak “dit levert 30% besparing” kunnen we niks mee! 

- Lever alles tijdig aan (ook onderbouwende bijlagen) 

 

  

 

 



• Termijn van 8 weken met mogelijke verlenging 

• Stap 1: Aanvraag doen 

• Stap 2: Volgorde bepalen (loting) 

• Stap 3: Toets op volledigheid 

• Stap 4: Adviescommissie 

• Stap 5: Vragenronde 

• Stap 6: Positief of negatief besluit 

 

Van aanvraag tot besluit 
Sander van Damme, procescoördinator RVO.nl 
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Stap 1: Het doen van een aanvraag 
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Ga naar www.mijn.rvo.nl 

 

http://www.mijn.rvo.nl/


• Opschortende voorwaarden 

- binnen 13 weken na de beschikking tot subsidieverlening 

> de opdrachtgever en de subsidieontvanger de overeenkomst tot de 
bouw of verbouw van een schip of de bouw van een drijvende en 
bewegende offshore-constructie waarvoor een 
scheepsbouwinnovatieproject wordt uitgevoerd hebben gesloten; 

> de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst, bedoeld in 
onderdeel a, een of meer betalingen heeft gedaan, en 

> de overeenkomst, bedoeld in onderdeel a, een volledige weergave 
vormt van de tussen subsidieontvanger en opdrachtgever 
gemaakte afspraken. 

• Rapportage over elk jaar 

• Wijzigingen vooraf melden bij RVO.nl 

 

 

Uitvoering van het project 
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