
Workshop CO -emissies van de binnenvaart2

Programma

8:30 - 9.30 Registratie

9:30 - 10:45 Inleiding

9:30 - 9.45

10:45 - 14:15 Parallelle workshops

Procedure voor het bepalen van de CO -emissies van
de binnenvaart

Stroomtechnische maatregelen ter vermindering van de
CO -emissies van de binnenvaart

Aandrijftechnische maatregelen ter vermindering van
de CO -emissies van de binnenvaart

Operationele maatregelen ter vermindering van de
CO -emissies van de binnenvaart

Inhoud en doelen van de workshop

9:45 - 10.00

Klimaatverandering en binnenvaart - Actuele
werkzaamheden van de CCR

10:00 - 10.30

Overgang naar een koolstofvrije vervoersector van de
EU tot 2050

Clemens Kaune, voorzitter van het Comité Reglement van
onderzoek van de CCR, commissaris van de Duitse delegatie

Jean-Marie Woehrling, secretaris-generaal van de CCR

Ian Hodgson, Europese Commissie

Discussie

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Workshop 4
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12:20 - 13.00 Middagpauze

14:00 - 14.15 Koffiepauze

10:30 - 10.45 Koffiepauze

12 april 2011

Straatsburg, Palais du Rhin

14:15 - 17:00 Samenvatting

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Workshop 4

Informatie-uitwisseling tussen nationale en
internationale instellingen over de CO -emissies van de
binnenvaart

Conclusie en slotwoord

(Voordrachten van elk 15 minuten en telkens daaropvolgende
discussie)

Karin de Schepper, secretaris-generaal, INE, Inland Navigation
Europe

Juha Schweighofer, via donau, Österreichische
Wasserstraßen-Gesellschaft

Henk Croo, commissaris van de Belgische delegatie bij de CCR

Ivo ten Broeke, commissaris van de Nederlandse delegatie bij de
CCR

Gernot Pauli, hoofdingenieur van de CCR

Clemens Kaune

15:30 - 15:45 Koffiepauze
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Locatie:

CCNR - Palais du Rhin
2 Place de la République
F-67082 Strasbourg
Tel. +33 3 88 52 20 11
Fax +33 3 88 32 10 72
http://www.ccr-zkr.org

De Workshop zal in het Duits, Engels, Frans en Nederlands worden gehouden. De

parallelle workshops vinden hoofdzakelijk in het Engels plaats.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 70 personen. Daarom raden wij u aan om uw

deelname ter kennis te brengen via co2-iwt@ccr-zkr.org.

Verdere informatie vindt u onder http://www.ccr-zkr.org.

De CCR vraagt geen financiële bijdrage voor uw deelname aan de workshop.

Daarentegen wordt u vriendelijk verzocht ten minsté één maatregel ter

vermindering van CO -emissies van de binnenvaart in het bijgevoegde

gegevensformulier te detailleren.

De avond vóór de workshop hebben de deelnemers de mogelijkheid de historische

wijnkelder van de Hospices van Straatsburg te bezoeken en Elzassische wijnen

proeven.

uiterlijk 15 maart 2011
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Centrale Commissie voor de Rijnvaart

Workshop
CO -emissies van de binnenvaart2

Hoe zijn ze te meten? Hoe zijn ze te verminderen?

12 april 2011

atsStra burg, Palais du Rhin

Op weg naar een duurzame binnenvaart

De bepaling van de omvang van de CO -emissies van de binnenvaart en maatregelen ter

vermindering van deze emissies zijn uiterst actuele onderwerpen van deze workshop. Het

efficiëntere gebruik van de brandstoffen en de overgang op alternatieve energiebronnen

zullen de CO -emissies van de binnenvaart verminderen en deze dichter bij het doel van de

duurzaamheid doen komen. De objectieve en deskundige weergave van de broeikasgas-

emissies van de binnenvaart is dringend, aangezien actuele studies voor de verladersector en

beleidsconsultancy emissiewaarden hanteren, die de in de afgelopen jaren door de

binnenvaart bereikte verhoging van de efficiëntie niet in aanmerking lijken te nemen.

1. meting/hoeveelheid van de CO -emissies van de binnenvaart (emissiefactoren, carbon

footprint),

2. mogelijkheden ter vermindering van de CO -emissies van de binnenvaart.

Concrete werkzaamheden en praktische voorbeelden staan centraal in de workshop.

Daarnaast moet tevens worden gewezen op de ontwikkelingen op middellange termijn,

waardoor in de binnenvaart de CO -emissies verminderd en de efficiëntie van de ressources

verhoogd kunnen worden. Doelgroep van de workshop zijn deskundigen uit bedrijven en

bedrijfsorganisaties uit de scheepvaartsector, de scheepsbouw en -uitrusting, uit

researchinstituten en uit nationale bestuurslichamen en internationale organisaties, die zich

met de bovengenoemde onderwerpen bezighouden. Wij verwachten dat deelnemers zich

actief engageren en zo tot het bereiken van de doelen van de workshop bijdragen. De

resultaten van de workshop worden gepubliceerd en voor beleidsmakers in bedrijfsleven,

bestuur en politiek bewerkt. De CCR gaat ervan uit dat deze workshop doorslaggevende

impulsen voor actuele en toekomstige werkzaamheden betreffende de broeikasgas-emissies

van de binnenvaart en de bevordering van zijn duurzaamheid zal geven.
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In detail zullen de deelnemers aan de workshop de volgende onderwerpen behandelen:

De belangrijkste doelen van de workshop zijn

- de documentatie van de huidige stand van kennis,

- het vaststellen van eventuele bijkomende behoeften aan onderzoek en nodige verdere

werkzaamheden,

- de synchronisatie van de werkzaamheden van de verschillende nationale en internationale

instellingen die zich met dit onderwerp bezighouden.

Verdere informatie over de workshop en inschrijving vindt u op de ommezijde.

alle


