
1. Transitiepad Hoge Temperatuurwarmte  
 
Deze 10-pager betreft een ambtelijke verkenning en bevat geen vastgestelde beleidsstandpunten. 
De concrete maatregelen die worden benoemd, betreffen met nadruk “mogelijke” maatregelen. We 

hebben getracht hier een breed pallet aan opties te schetsen, mede op basis van de reacties van 
diverse stakeholders. De politieke keuzes over de mix aan maatregelen zijn aan een nieuw kabinet. 
Inmiddels is het Regeerakkoord 2017-2021 beschikbaar. Het regeerakkoord en deze verkenning 
zijn los van elkaar tot stand gekomen. 
 
De uitwerking van deze 10-pager is onderdeel van het vervolg op de Energieagenda, waarbij vijf 
transitiepaden (hoge temperatuur, lage temperatuur, kracht & licht, mobiliteit en voedsel  & 

natuur) en drie dwarsdoorsnijdende thema’s (innovatie, ruimte en governance) zijn uitgewerkt. 
Deze transitiepaden en de dwarsdoorsnijdende thema’s worden uiteindelijk in samenhang bekeken. 
De resultaten kunnen onder andere worden gebruikt voor het Nationaal Energie en Klimaatplan 
(INEK) waarin Nederland aan de Europese Commissie aangeeft hoe het aan de 
klimaatverplichtingen wil voldoen. 

  
Belangrijkste voorgestelde maatregelen: 

1. Nieuw industriebeleid gericht op een sterke en duurzame industrie door opbouw, 

ombouw en afbouw. De industrie als deel van de oplossing van maatschappelijke 
opgaven. Inzetten op kansen.  

2. Impact realiseren in het nu: identificeer flagship projecten en biedt ruimte aan kleine 
vernieuwers.  

3. Besluit over een instrumentenmix met wortels en stokken, inclusief budget  
4. Maatwerkafspraken: start met de 12 bedrijven en de 6 industrieclusters  

5. Start met infrastructuur: wettelijk kader en  demo’s en uitrol van CCS infrastructuur (in 
lijn met routekaart in ontwikkeling) 

1.1 Hoofdstuk 1. Beschrijving functionaliteit 
De systematiek van hoge temperatuurwarmte sluit niet aan bij bestaande indelingen (zoals 
bijvoorbeeld het CBS hanteert) en daarom is een beschrijving van de functionaliteit in zijn huidige 
vorm lastig te maken. Onder deze functionaliteit verstaan we daarom om praktische redenen alle 
warmteprocessen in de industriële sectoren (de grootste zijn raffinage, chemie, basismetaal, 

bouwmaterialen, papier en voeding). De meeste industriële uitstoot valt onder het ETS en deze 
zorgen voor ca 43 Megaton, verder: Mt) CO2 emissies in 20161, maar er is ook een deel van 
bedrijven dat buiten het ETS valt (> 900 inrichtingen2, ca 3-7 Mt)3. Onduidelijk is om hoeveel 

bedrijven het exact gaat. Dit zal nader onderzocht moeten worden. 
 
De functionaliteit hoge temperatuurwarmte – de facto de energie-intensieve industrie - is met ca. 
46 Mt CO2 verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale huidige Nederlandse CO2-uitstoot en 

daarmee een onmisbare bouwsteen om te komen tot een CO2 arme samenleving.  
 
In de energie-intensieve industrie wordt warmte op verschillende temperatuurniveaus gebruikt, 
waarbij de meeste warmte een hoge temperatuur heeft (hoger dan 100 graden Celsius). De CO2-
uitstoot van de industrie is niet alleen het gevolg van warmteprocessen (energetisch verbruik, ca 
840PJ met 37 Mt directe CO2emissies). De industrie gebruikt fossiele energiedragers ook als 
grondstof (non-energetische verbruik, ca 569PJ met ca. 9Mt CO2emissies) en ook elektriciteit (118 

PJ met ca. 22 Mt CO2emissies).4 Het gebruik en de productie van elektriciteit wordt behandeld in 
het transitiepad kracht en licht. Verder zijn er ook nog enkele industriële processen waar op 
beperkte schaal nog andere broeikasgasemissies bij vrijkomen. Deze emissies zijn sinds 1990 al 
vergaand terug gebracht. 
 
Het transitiepad hoge temperatuurwarmte richt zich conform de doelstellingen uit het akkoord van 

Parijs primair op CO2-reductie aan de schoorsteen (energetisch verbruik). Er zal goed rekening 

moeten worden gehouden met andere initiatieven voor verduurzaming van de industrie, 
bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit en grondstoffen, zodat deze trajecten elkaar 
versterken. Vanuit de industrie wordt de samenhang benadrukt van energie-, klimaat- en 
grondstoffenbeleid. Het is daarom belangrijk dat de overheid een integraal beleid ontwikkelt waarin 

                                                           
1 Nederlandse Emissie Autoriteit, Rapport Voortgang Emissiehandel 2017 
2 RVO, op basis van MJA3- en MEE-deelnemers 
3 ECN, Effort sharing regulation: gevolgen voor Nederland, p.40 tabel 18, ECN, Nationale Energieverkenning 2016, p106, tabel 3.12 
4 McKinsey/VEMW, 2017 



samenhang met de andere functionaliteiten en met het beleid ten aanzien van circulaire economie 

goed terugkomt. 

 
De energie-intensieve industrie levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het 
draagt €23,7 miljard bij aan het BBP, genereert 241.300 voltijdsbanen en exporteerde in 2014 in 
totaal voor bruto € 87.4 mld  aan goederen. De industrie vervult hiernaast een belangrijke 
systeemfunctie en zorgt ook voor veel afgeleide werkgelegenheid onder andere bij toeleveranciers 
en afnemers, en in/voor de havens en de logistieke sector.  

 
Vrijwel alle bedrijven binnen dit transitiepad zijn vanwege schaalvoordelen, efficiency, 
samenwerkingsmogelijkheden, beschikbare infrastructuur en utiliteiten gevestigd in regionale 
industriële clusters. Op hoofdlijnen zijn er 6 regionale industriële clusters te onderscheiden: 

 

1. Rotterdam/Moerdijk, 16,9 Mt CO2-emissie 
2. Noordzeekanaalgebied (IJmuiden-

Amsterdam); 12,0 Mt 
3. Zeeland - West-Brabant, 7,9 Mt 
4. Chemelot (Sittard-Geleen); 4,5 Mt 
5. Eemsdelta, 0,7 Mt 
6. Emmen, 0,5 Mt 

 

1.2 Binnen deze clusters zijn er 12 bedrijven5 met ieder een aandeel van ten minste 1% in de 

nationale uitstoot. Samen zorgen zij voor 75% van de CO2-uitstoot in de industrie. Dat deze 
bedrijven tijdig de transitie in gang zetten, is daarom van groot belang voor de algehele 
transitie in Nederland. Dit biedt kansen voor een maatwerkaanpak. 

 
Hoofdstuk 2. Doelen en ambitieniveau 
 
Eindbeeld en –doel in 2050 
Het einddoel is een CO2 arme en sterke industrie in Nederland. De inzet is dat Nederlandse 
bedrijven koploper worden in Europa, en daarvoor moet de transitie al tijdig worden ingezet. Een 

geleidelijke transitie is van belang, om te voorkomen dat het leeuwendeel van de maatregelen pas 
aan het einde én tegen hogere kosten wordt genomen en verdienkansen gemist worden. 
 
Het kabinet heeft in het Energierapport 2015 aangegeven dat per functionaliteit een 
samenhangend pakket aan maatregelen moet worden samengesteld dat in lijn is met de Europese 
doelstelling van 80-95% CO2 emissiereductie. PBL/ECN hebben berekend dat er bij 80% CO2-

reductie in 2050 in totaal, dus over alle functionaliteiten, nog maximaal 45 Mt CO2-equivalenten 
uitgestoten mogen worden in Nederland. Bij 95 procent CO2-reductie kan er nog maximaal 11 Mt 
worden uitgestoten.  
 
Volgens PBL zal bij een kosteneffectieve aanpak de functionaliteit hoge temperatuurwarmte een 
meer dan gemiddelde vermindering van de CO2-uitstoot moeten realiseren, met name omdat de 

emissies in de landbouw (door akkerbouw en veehouderijen) met technische maatregelen niet veel 

lager kunnen komen dan 6-9 Mt. Bij een nationale doelstelling van 80% reductie in 2050 betekent 
dit voor de functionaliteit hoge temperatuurwarmte dat nog ongeveer 10 Mt (8-12 Mt) kan worden 
uitgestoten. Bij een nationale doelstelling van 95% varieert volgens PBL de emissieruimte voor de 
industrie van 3 Mt tot - 16Mt (negatieve emissies).  
 

                                                           
5 Dit zijn 4 raffinaderijen (Shell, Exxon, BP, Total), 1 staalbedrijf (Tata) en 7 chemiebedrijven (DOW, Yara, Sabic, Air Liquide, OCI, Akzo, Air 
Products) 

 



De noodzaak en de haalbaarheid van negatieve emissies is een discussiepunt (ook bij de industrie). 

De noodzaak is afhankelijk van reductiemogelijkheden bij andere functionaliteiten. De haalbaarheid 

is onzeker gezien de benodigde hoeveelheden biomassa en de (on)wenselijkheid van biomassa als 
brandstof (voorkeur voor inzet als grondstof voor meer circulaire productie). Daarnaast is door PBL 
niet gekeken naar de daarbij behorende emissiereducties in de productieketen, omdat ze buiten de 
gangbare emissiemonitoring voor broeikasgassen vallen (schoorsteenbenadering). 
 
Tussendoel in 2030 

Het ETS geeft waarschijnlijk tot 2030 onvoldoende prikkel voor een geleidelijke transitie. Bij 
ongewijzigd beleid (het volgen van EU-kaders) blijft de nationale CO2 emissie – inclusief die van 
hoge temperatuurwarmte – achter bij het niveau van 43-49% (voor 80 respectievelijk 95% CO₂-
reductie) dat gewenst is voor een geleidelijke transitie. Het is daarom van belang om in te zetten 
op een versnelling van de transitie om al op korte termijn impact te realiseren. Daarom moet er 
aanvullend nationaal beleid worden ontwikkeld (zie hoofdstuk 3), waarmee er wel een prikkel is om 
op korte termijn CO2-uitstoot te reduceren. 

  
Om de doelen voor 2050 met behoud van de industrie in beeld te houden en om verdienkansen te 
benutten, is het gezien de lange afschrijvingstermijnen van kapitaalgoederen van groot belang om 
de transitie tijdig in te zetten. Er moet rekening worden gehouden met de investeringscycli van de 

bedrijven.  
 
Om de voortgang van de transitie te kunnen beoordelen wordt een nationaal tussendoel in 2030 

vastgesteld. Dit doel wordt afgeleid van het geleidelijke (lineaire) pad richting het 2050 doel. Dit 
tussendoel heeft niet hetzelfde karakter als al bestaande doelen zoals bijvoorbeeld uit het ETS of 
de Energie Efficiëntie Richtlijn, maar is indicatief en heeft het karakter van een “ijkmoment”, 
waarop het beleid wordt gebaseerd. Zo wordt inzichtelijk of het einddoel binnen bereik is, of dat er 
bijsturing nodig is. Tevens kan dan worden bezien hoe de stand van technologische ontwikkeling en 
innovatie is en of hier bijsturing nodig is. Naast emissiedoelen is het wenselijk om ook andere 

transitie indicatoren en mijlpalen te formuleren om de voortgang van de transitie te kunnen 
beoordelen, omdat de transitie direct moet worden inzet en op emissiecijfers te laat kan worden 
bijgestuurd.    
 
Hoofdstuk 3. Strategische visie 
Inzet van zowel de overheid als de industrie zelf is om een perspectief te creëren voor het behoud 
van een sterke energie-intensieve industriesector in Nederland die tegelijkertijd koolstofarm 

produceert. Het behoud van een sterke industrie in Nederland is zowel goed voor het milieu 

(daadwerkelijke aanpak emissies) als voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie. 
Tegelijkertijd zal dit omvangrijke en ingrijpende aanpassingen van de industrie vergen. 
 
De energie-intensieve industrie is vanwege de strategische ligging van Nederland en beperkte 
binnenlandse markt, primair op de export gericht (raffinage, chemie en metaal exporteren 60-70% 
van de omzet). Vanwege de internationale concurrentie in veel sectoren betekent dit dat het 

transitieproces risicovol is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en daarmee de 
werkgelegenheid.  
 
Het is niet vanzelfsprekend dat de multinationale bedrijven investeren in hun Nederlandse 
dochterbedrijven om de transitie mogelijk te maken. Het transitiepad zal daarom een balans 
moeten vinden tussen enerzijds de maatschappelijke eis van CO₂-arme productie en anderzijds de 

risico’s voor werkgelegenheid en economie. Om weglekeffecten en verlies van concurrentiepositie 

te voorkomen zal zoveel mogelijk een gezamenlijke aanpak binnen Europa of Noordwest-Europa 
moeten worden nagestreefd.   
 
Aanpak van de transitie 
De transitieopgave van de industrie kan worden geduid en vorm gegeven langs drie lijnen: 

opbouw, ombouw en afbouw.  
 

Opbouw 
De transitie is voor Nederland ook een kans en kan nieuwe industriële bedrijvigheid creëren en 
aantrekken. Ook biedt het kansen voor de export: de vraag naar klimaatneutrale producten zal als 
gevolg van “Parijs” wereldwijd toenemen. Er moeten klimaatneutrale industriële processen en 
producten worden gecreëerd en daarvoor is radicale procesvernieuwing en innovatie nodig. De 
overheid wil bijdragen aan dergelijke procesvernieuwingen door beleid dat een vestigingsklimaat 

creëert dat specifiek aantrekkelijk is voor activiteiten die bijdragen aan koolstofarme processen. Dit 



kan via gericht innovatiebeleid, wet- en regelgeving en de juiste (financiële) prikkels. Dit 

vestigingsklimaat zorgt dat de gewenste investeringen in koolstofarme processen, zowel door 

binnenlandse en buitenlandse bedrijven, in Nederland plaatsvinden. Aanvullend op dit 
vestigingsklimaat kan vanuit de overheid, bijvoorbeeld via de Regionale Ontwikkelings 
Maatschappijen (ROM’s), extra worden ingezet om bedrijven te ondersteunen in hun besluit om in 
Nederland deze investeringen te doen. Deze inzet is dan met name gericht op binnenlandse 
bedrijven en is daarmee aanvullend op de strategische acquisitie van buitenlandse bedrijven waar 
de NFIA zich voor inzet.  

 
Ombouw 
Er is perspectief voor het behoud van een sterke energie-intensieve industriesector in Nederland 
die tegelijkertijd koolstofarm produceert. De Nederlandse industrie heeft door zijn kennis, 
innovatiekracht, goede infrastructuur en sterke efficiëntie een goede uitgangspositie om de 
transformatie te maken. Nederland wil voorop lopen in Europa met een duurzame en efficiënte 

industrie, en hiervoor is een structurele aanpassing van de energie-intensieve industrie 
noodzakelijk. Zoals in het Energierapport aangegeven, ligt hiervoor de eerste verantwoordelijkheid 
bij de bedrijven zelf.  
 
Afbouw 

De overheid heeft oog voor de mogelijkheid dat de overgang naar een CO2-neutrale economie 
gepaard gaat met de afbouw van bepaalde activiteiten. De overheid zal daarom ook beleid moeten 

ontwikkelen om de sluiting van productie, die de transitie niet heeft kunnen maken, soepel te laten 
verlopen. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken over de verdeling van de kosten die gepaard 
gaan met de sluiting van fabrieken en installaties, onder andere rond het schoonmaken van de 
grond. Op deze wijze wordt een herhaling van een Thermphos-scenario voorkomen. Ook moet er 
gedacht worden aan gericht beleid om de sociale kosten van de transitie te verzachten 
(werkgelegenheid, een nieuw economisch perspectief voor regio’s).  
 

Hieronder wordt een strategische visie gegeven op wat er nodig is voor een succesvolle transitie: 
een helder einddoel, langjarig stabiel beleid, prikkels voor investeringen en innovatie en het 
creëren van maatschappelijk draagvlak.  
 
Investeringen in beschikbare opties voor verduurzaming: wegnemen marktfalen  
Maatschappelijk gezien zijn kosteneffectieve investeringen in grootschalige CO2-reductie binnen de 

industrie reeds mogelijk.6 Zowel voor de sector als geheel als per deelsector (chemie, metaal, 
papier, bouw, raffinage en voeding) zijn al kansrijke routes in beeld, gesteund door koplopers in de 

sectoren.7 Hiervoor zijn investeringen bij de bedrijven zelf en in infrastructuur nodig. 
 
Bedrijven ervaren nu een gebrek aan prikkels om te investeren in grootschalige CO2 reductie, 
waardoor deze nauwelijks plaatsvinden. Investeringen in CO2 reducerende maatregelen hebben 
vaak een lager rendement, doordat de markt CO2-armere producten niet hoger waardeert dan CO2-

rijke. Hierdoor is er te weinig prijsprikkel vanuit de vraagkant. Daarnaast drijven fossiele 
investeringen al decennia op beproefde businessmodellen terwijl duurzame investeringen meestal 
gepaard gaan met hogere (opschalings-)risico’s en transactiekosten. Hierdoor zijn duurzame 
investeringen qua risico- rendementsverhouding relatief minder aantrekkelijk. Bovendien 
ontbreken aanvullende prikkels vanuit de overheid en/of regelgeving om dit marktfalen te 
herstellen en deze investeringen interessant of noodzakelijk te maken.  
 

In hoofdstuk 4 wordt uitgewerkt op welke manier dit marktfalen wordt geadresseerd.  
 
Investeringen in innovatie 
Op dit moment is er nog geen uitzicht op volledige verduurzaming met toepassing van de huidige 
stand der techniek. Dit betekent dat ingezet moet worden op opschaling van bestaande innovatieve 
technieken en nieuwe innovatie van CO2-emissiereducerende technologieën. Innovaties op deze 

technologieën  vinden zowel plaats door gericht ondersteunend subsidiebeleid (technology push) 
als door een helder uitzicht op uitrol van de desbetreffende technologie in de markt, waarbij ook 
normering, beprijzing en subsidie een rol speelt (market pull). Vastgestelde doelen en 
instrumenten gericht op uitrol vergroten de vraag naar innovatieve technologieën en zijn daarmee 
ook een bepalende factor in het losmaken van de benodigde innovaties. 
 

                                                           
6 PBL studie 
7 Zie bijvoorbeeld VEMW(2016): Samen op weg naar minder  



Maatschappelijk draagvlak 

Een kansrijke transitie van de industrie vergt draagvlak, zowel bij de bedrijven die de maatregelen 

moeten gaan nemen, als bij de maatschappij in den brede die overtuigd moeten zijn van de 
ambities en inzet van het bedrijfsleven. De instrumentenmix zal rekening moeten houden met het 
behoud van dit draagvlak bij industrie en maatschappij.  
 
Voor een aantal voorgestelde technologische richtingen zoals afvang en opslag van CO2 (CCS) en 
biomassa voor energie (stoom) is maatschappelijk draagvlak nog niet vanzelfsprekend. Industrie, 

maatschappelijke partijen en overheid zullen daar aan moeten werken. Specifiek voor biomassa is 
er nog een spanningsveld tussen door de sector gewenste toepassing in biochemie en het gebruik 
van biomassa voor warmteopwekking. Vanuit de SER is een cascaderingstafel opgezet. Ook de 
beschikbaarheid van voldoende, concurrerend geprijsde CO2 vrije stroom is van belang voor 
grootschalige elektrificatie. 
 

Raakvlakken met andere transitiepaden 
De kosten per vermeden ton CO2 uitstoot zijn in de industrie het laagst van alle functionaliteiten. 
De industrie moet daarom een onderdeel zijn van de oplossing. Zo kan de industrie een belangrijke 
functie vervullen in het transitiepad kracht en licht, door het mogelijk maken van een volledige 
omschakeling naar een op hernieuwbare energie gebaseerde elektriciteitsvoorziening. De industrie 

kan een bufferfunctie vervullen bij een fluctuerend aanbod aan duurzame elektriciteit door de inzet 
van power to fuel (bijv. waterstof) en power to products (bijv. ammoniak) toepassingen bij 

overschotten en omgekeerd de productie van elektriciteit bij schaarste.  
 
De verduurzaming van de industrie leidt naar verwachting tot een grote additionele vraag naar 
duurzame elektriciteit en/of waterstof. De komende kabinetsperiode zal moeten worden 
geïnventariseerd welke consequenties te verwachten zijn voor de elektriciteitsvoorziening en de 
benodigde transportinfrastructuur voor elektriciteit en waterstof. 
 

Door afkoppeling van restwarmte richting de gebouwde omgeving kan de industrie een belangrijke 
bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave in de functionaliteit lage temperatuurwarmte. 
 
Ook de ruimtelijke inpassing verdient aandacht. Enkele industriële clusters liggen aan zee en 
daarmee is er een kans om elektriciteit uit wind op zee parken hier aan te laten landen; dat 
voorkomt grootschalige netverzwaring op land. Door grootschalige biomassatoepassing ontstaan 

meer vervoersbewegingen zowel over zee, op binnenwater als op land.  Ook geothermie en CCS 
leiden tot vraagstukken ten aanzien van ruimtelijke inpassing. 

 
 
Hoofdstuk 4.         Maatregelen en instrumentarium   
 
a. Maatregelen in de komende kabinetsperiode en tot 2030 

 
Uit analyses van zowel PBL/ECN (2017), Quintel (2017) als McKinsey/VEMW (2017) wordt duidelijk 
dat een emissiereductie van 80-95% bij hoge temperatuurwarmte technisch haalbaar is. De 
technologische mogelijkheden daartoe zijn goed bekend, maar er zijn nog wel technische 
doorbraken nodig om deze op industriële praktijkschaal toepasbaar en economisch haalbaar te 
maken. Door de lage CO2 kosten waar de industrie onder het ETS nu aan is blootgesteld, is er op 
korte termijn nog flink wat potentieel voor CO2 emissiereductie tegen relatief lage kosten. Daarbij 

gaat het in de meeste gevallen om het aanpassen van bestaande processen ten behoeve van CO2 

reductie. Om te komen tot vergaande emissiereducties zijn echte systeem- en 
procesveranderingen noodzakelijk en een omschakeling naar de inzet van duurzame 
energiedragers.  
 
Er kan een start worden gemaakt met maatregelen waar volgens het bedrijfsleven zelf een 

business case binnen handbereik ligt of komt te liggen, en die een lange termijn waarde kunnen 
hebben voor de energietransitie (VEMW, 2017). Hiervan is een uitrol op korte termijn al mogelijk. 
In de VEMW/McKinsey studie wordt daarbij met name genoemd: 
 
 Energie-efficiëntie maatregelen, warmtepompen, mechanische damprecompressie.  
 Hybride boilers: hybride of duale elektriciteit-gassystemen.  
 

Om te kunnen komen tot verdergaande reducties moet daarnaast een start gemaakt worden met 
(demonstratie-) projecten rond technologieën met bekende werkingsprincipes, maar die nu nog te 
ver van industriële toepassing en/of de markt afstaan en die nader getest en/of opgeschaald 



moeten worden. Het zijn de wegbereiders voor een versnelling van de overgang op een CO2-arme 

economie en bovendien voor verdere innovaties en daarbij passende regelgeving. Daarbij gaat het 

onder meer om (VEMW, 2017; PBL, 2017): 
 
 CCS voor processen met relatief hoge CO2 concentraties gasstromen (zoals waterstof productie  

t.b.v. ammoniak, procesgassen bij staalproductie en aardolieraffinage), 
 Valorisering van materiaalstromen ten behoeve van recycling van plastics, schroot, biomassa 

en syngas, 

 De productie van groene brandstoffen uit duurzame biomassa (lignocelulose), 
 Opschaling nieuwe staalprocessen (HIsarna), inzet van CO gas,   
 Ontwikkeling van diepe geothermieprojecten. 
 
Vanwege de lange afschrijvingstermijnen voor kapitaal in de industrie zal tegelijkertijd  
systematisch ingespeeld moeten worden op de investerings- en groot-onderhoudscycli van 

bedrijven om lock-in te vermijden en kansen voor vernieuwing zo goed mogelijk te benutten. Voor 
veel industrieën is de overstap naar CO2 vrije processen niet direct te maken en zal een tussenstap 
nodig zijn, waarbij naast aanpassingen in verwarmingssystemen en processen ook de afvang en 
opslag van CO2 essentieel zal zijn om reeds rond 2030 aanzienlijke emissiereducties te bereiken 
(bijv. staal- en ammoniakproductie). De mogelijkheden om de overgang naar geheel CO2 

arme/vrije processen te maken is onder meer afhankelijk van prijsontwikkelingen rond duurzame 
elektriciteit en waterstof (McKinsey/VEMW). Voor het bereiken van 95% reductie in 2050 zal voor 

verschillende nieuwe technologieën al voor 2030 de uitrol/opschalingsfase moeten zijn bereikt, 
zoals voor CCS.  
 
b. Maatregelen in de periode 2030 - 2050 

 
Vanaf 2030 zal een belangrijke versnelling van de transitie moeten worden gerealiseerd, vooral 
door de uitrol van nieuwe technologieën. Daarbij zijn een aantal opties cruciaal: 

 Voortgaande procesvernieuwing  
 Elektrificatie van warmteprocessen en productieprocessen (bijv. staal) en/of de inzet van via 

elektrolyse verkregen waterstof ter vervanging van waterstof uit aardgas, 
 Inzet van biomassa t.b.v. (groene) brandstoffenproductie en als grondstof in de chemie, maar 

ook andere nieuwe grondstoffen (CO uit staal, vergassing waste etc.), 
 CCS en CCU 

 Innovatieve staalprocessen.  
 

De verhouding tussen deze opties in 2050 is afhankelijk van de beschikbaarheid van goedkope 
elektriciteit, biomassa, CO2 opslagcapaciteit, en kosten van elektrolyse. Meer elektrificatie en inzet 
van waterstof leidt waarschijnlijk tot een lagere behoefte aan afvang en opslag van CO2 uit fossiele 
brandstoffen.  
 

De noodzaak van negatieve emissies bij hoge temperatuurwarmte is afhankelijk van het 
reductiescenario (80 of 95%) en welke emissiereducties bij andere functionaliteiten worden 
gerealiseerd. De beschikbaarheid van biomassa en CO2 opslagcapaciteit vormt voor negatieve 
emissies een noodzakelijke randvoorwaarde, evenals het creëren van een positieve business case 
voor bedrijven. Er is voor de industrie anders geen ratio of prikkel om meer te doen dan de eigen 
emissies tot (vrijwel) nul terug te brengen. Verder zal nader onderzocht moeten worden of de 
directe inzet van biomassa voor energieproductie niet op gespannen voet komt te staan met de 

inzet van biomassa als grondstof in de chemie ten behoeve van de circulaire economie en voor de 
vervanging van CO2/energie-intensieve materialen.  
 
Naar verwachting zal bij vergaand (mondiaal) klimaatbeleid en realisatie van circulaire economieën 
ook de behoefte aan fossiele brandstoffen en energie-intensieve materialen op lange termijn 
veranderen, met name binnen Europa, maar ook daarbuiten. Zo zal door elektrificatie van vervoer 

er minder vraag ontstaan naar olieproducten en de behoefte aan primaire materiaalproductie bij 
vergaande recycling sterk afnemen.  
 
Kostenschattingen maatregelen 
 
Kosten van maatregelen tot 2030 
De kostenschattingen van PBL/ECN voor maatregelen tot 2030 zijn in belangrijke mate gebaseerd 

op de eerder dit jaar gepubliceerde analyse van de kosten van een reductie van -43- tot 49% in 
2030. Deze ging echter niet uit van de functionaliteiten. De kostenschattingen zijn voor het 
mitigatiepotentieel van een pakket van maatregelen tot 2030 dat voldoende is om het 95% 



reductiepad richting negatieve emissies in 2050 voor de functionaliteit HTW te bereiken (opgave 24 

Mt reductie t.o.v. NEV 2016 projectie).  

 
 
 
 

 

De totale kosten voor dit pakket van maatregelen variëren tussen de 0,6 en 2,3 miljard in 2030. 
De marginale kosten van de maatregelen lopen daarbij uiteen van negatieve kosten tot 140-

170euro/ton. De gemiddelde kosten variëren tussen de 27 en 91 euro/ton, met 59 euro/ton als 
gemiddelde waarde. 
 
De benodigde reductie in 2030 bij het 95% pad komt ongeveer overeen met de reductie in de 
McKinsey/VEMW studie voor 2040. Uitgaande van de daarin veronderstelde investerings- en 
operationele kosten, zouden de kosten uitkomen op ca. 2,5 miljard. Belangrijk verschil in 
methodiek is wel dat PBL/ECN uitgaan van de meerkosten ten opzichte van bestaand beleid in de 

NEV2016 projectie en daardoor op lagere kostenschattingen komen dan McKinsey/VEMW.  
 
Kosten tot 2050 
In de laatste PBL/ECN studie is naar de kosten gekeken voor verschillende aannames voor de 
beschikbaarheid van reductieopties (hernieuwbare elektriciteit, biomassa, CO2 opslagcapaciteit). De 
kostenschattingen voor de transitie in de energie-intensieve industrie lopen in de PBL/ECN studie 

daardoor sterk uiteen, met name bij 95% reductie. De McKinsey studie kijkt naar verduurzaming 
van de industrie als geheel en is dus breder dan proceswarmte. Deze studie geeft alleen 
kostenschattingen voor 95% reductie, met een gevoeligheidsanalyse voor de toekomstige kosten 

van elektriciteit en waterstof. Verschillen in methodiek maken de cijfers van de beide studies lastig 
direct vergelijkbaar, maar de kostenschattingen voor 95% reductie  2050 in de McKinsey studie en 
PBL/ECN liggen in een zelfde orde van grootte (meerdere miljarden/jaar). De PBL/ECN studie laat 
zien dat de koste van 95% reductie veel hoger liggen dan voor 80% (tot een factor 2 of meer). 

 
Vraag naar energiedragers en CO2 opslagcapaciteit 
 
Duurzame elektriciteit 
PBL verwacht bij 80% reductie een inzet tot 16-222 PJ en bij 95% reductie tot 150-303 PJ. In de 
McKinsey/VEMW studie wordt verwacht dat de vraag naar (duurzame) elektriciteit zal groeien van 
ca. 100 nu naar 300 PJ in 2040 en 500 PJ in 2050. Vanuit de chemiesector worden scenario’s voor 

elektrificatie verkend waarbij de vraag zelfs oploopt tot 1000-1200 PJ. De inschattingen van de 
elektriciteitsvraag in de industrie lopen dus uiteen. De lagere vraag in de PBL/ECN studie  lijkt met 
name te maken te hebben met een grotere inzet van biogene brandstoffen in combinatie met CCS. 
Er is dus sprake van een trade-off tussen de inzet van duurzame elektriciteit en de inzet van 
biomassa en CCS. Volgens PBL/ECN is er in 2050 tussen de 800 en 1300 PJ hernieuwbare 
elektriciteit beschikbaar in 2050. Daarbij wordt voor de hoge schatting uitgegaan van 80GW wind 

op zee. De haalbaarheid daarvan is echter onzeker.  

Biomassa  
In de McKinsey/VEMW studie wordt geen inzet van biomassa voor warmteproductie verondersteld. 

PBL veronderstelt - afhankelijk van 80% of 95% reductie – wel inzet van biomassa voor hoge 
temperatuurwarmte: bij 80% reductie 15-83 PJ; bij 95% reductie 15-254 PJ. In het scenario van 
95% reductie wordt de beschikbaarheid van voldoende biomassa een issue bij een lage inschatting 
van de beschikbaarheid (250 PJ). 

CO2 opslag 

Mitigatiepotentieel PBL in 2030 

(t.o.v. NEV in Mt /jaar)  

  Laag Hoog 

CCS  11 21 

Recycling  2,2 2,2 

Biomassa ketels 7,4 7,4 

CCS procesemissies 1 2 

Proces efficiency 7,9 7,9 

Elektrificatie -1,2 -1,2 

totaal  28,3 39,3 

    



In de McKinsey studie wordt het technische potentieel voor CCS/CCU in de industrie ingeschat op 

19Mt/jaar, maar wordt in het 95% scenario in 2050 maar 10 MtCO2/jaar ingezet. 

In de PBL studie loopt de inzet van CCS t.b.v. hoge temperatuurwarmte in 2050 uiteen van 8-29Mt 

bij een 80% reductie en 6-34 Mt/jaar bij 95% reductie. De inzet van CCS wordt mede bepaald door 
de inschatting van de opslagcapaciteit (10-50 Mt/jaar). Bij een lage tot gemiddelde capaciteit (10-
25Mt CO2/jaar) wordt de inzet van CCS mogelijk beperkt: bij 95% reductie kunnen volgens 
PBL/ECN dan geen kolen meer voor staalproductie worden ingezet. Zoals aangeven is de vraag 
naar CCS capaciteit vanuit de industrie op lange termijn afhankelijk van de (overgang naar de) 
inzet van duurzame elektriciteit en waterstof. 

Instrumentarium 
 
ETS 

Voor veel bedrijven binnen de functionaliteit hoge temperatuurwarmte is het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS) op dit moment het belangrijkste beleidsinstrument. De inzet van 
Nederland in Europa blijft een versterking van ETS bij de herziening van de ETS-richtlijn vanaf 
2021. De inzet van Nederland is daarbij gericht op maatregelen die de hoeveelheid emissierechten 
in het systeem terugdringen. Dit om het ETS in grotere mate te laten bijdragen aan de inzet van 
CO₂-reducerende maatregelen.  

 

Omdat de verwachting is dat de ETS-prijs de komende jaren laag blijft en niet zal leiden tot een 
geleidelijke transitie naar een CO₂-arme economie richting 2050 in Nederland,  zetten we stevig in 

op aanvullend nationaal beleid. Waar mogelijk werken we daarbij samen met andere lidstaten. Op 
termijn zal het ETS naar verwachting wel een steeds sterkere prikkel geven en mogelijk kan het 
zwaartepunt voor ETS-sectoren dan verschuiven van nationaal beleid naar ETS. Daarnaast moet in 
de nationale instrumentenmix rekening worden gehouden met de wisselwerking met het ETS.  
 
Beleidsmix 

Voor de beleidsmix tot 2030 zijn verschillende bouwstenen geïdentificeerd die nodig zijn voor de 
energietransitie. Daarbinnen kunnen nadere keuzes gemaakt worden. De volgende bouwstenen zijn 
nodig: 
 
1. Uitrolinstrumentarium  
2. Maatwerk/ clusteraanpak 

3. Beleid om technologieën gereed te maken voor toekomstige uitrol  
4. Financieringsbeleid 

5. Ondersteunend beleid 
 
 
1. Uitrolinstrumentarium 
Een belangrijk onderdeel van de instrumentenmix wordt gevormd door de stimulering van de uitrol 

van CO2-reducerende maatregelen om de transitie snel in gang te zetten. Hiermee worden meters 
gemaakt met oog op het tussendoel voor 2030 en vervolgens de uitrol richting doelen voor 2050. 
Daarmee wordt in de eerste periode voornamelijk beschikbare technologie gestimuleerd, 
waaronder ook technologie die nog niet (vaak) is toegepast. Voldoende schaal in de uitrol van 
technologie zorgt er voor dat technologieën een leercurve kunnen door maken en daardoor onder 
andere de kosten kunnen dalen. Tegelijkertijd heeft dit instrumentarium een belangrijke 
technology pull functie. Door stabiliteit en lange termijn perspectief te bieden met betrekking tot 

het uitrolinstrumentarium, wordt het aantrekkelijker om nieuwe technologie te ontwikkelen en op 
de markt te brengen en door de implementatie van nieuwe technologie wordt deze verder 
volwassen.  
 
Een belangrijk uitgangspunt voor het uitrolinstrumentarium is dat er zo veel mogelijk gestuurd 

wordt op CO2-reductie. Er zijn verschillende technologische opties, maar hoe de optimale 

verhouding tussen deze opties is en hoe dat binnen individuele bedrijven uitpakt, is nog onbekend. 
Met het instrumentarium willen we bedrijven binnen randvoorwaarden de ruimte geven om hun 
eigen technologische opties te kiezen. Zij kunnen daarbij inspelen op de technologische 
ontwikkelingen die plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te hebben voor de 
internationale concurrentiepositie van de bedrijven.  
 
Omdat we technologieneutraal willen sturen ligt het voor de hand dat het uitrol-instrumentarium 

voor de industrie (CO2-beprijzing aangevuld met subsidie) ook geldt voor maatregelen om CO2-



emissie te reduceren die het gevolg zijn van kracht en licht en lage temperatuurwarmte in de 

industrie. 

 
Een nationale CO2-heffing in combinatie met een terugsluis via subsidie is, rekening houdende met 
bovenstaande uitgangspunten, het meest geschikte instrument. Voor ETS-bedrijven kan op 
nationaal niveau een minimum CO2-prijs worden ingesteld. Bedrijven betalen dan het verschil 
tussen de nationale minimum CO2-prijs en de Europese ETS-prijs per ton uitgestoten CO2. Voordeel 
van een dergelijk systeem is dat het automatisch uitfaseert als het ETS de gewenste effectiviteit 

bereikt. Industriële bedrijven die niet onder het ETS vallen, betalen dezelfde CO2-prijs, zonder dat 
daar de ETS-prijs wordt afgetrokken.  
 
De minimum CO2-prijs moet vanaf de start voldoende hoog zijn om een prikkel te geven voor het 
nemen van CO2-reducerende maatregelen en met een geleidelijk groeipad oplopen richting 2050. 
Voor een duidelijk lange termijn perspectief is het belangrijk dat het lange termijn groeipad bekend 

is bij de bedrijven. Zij kunnen daar dan tijdig op anticiperen met hun investeringen. Het ligt voor 
de hand om de CO2-prijs en groeipad af te stemmen op de nationale CO2-(tussen)doelen.  
 
Een (minimum) CO2-prijs vormt een efficiënte prikkel omdat direct gestuurd wordt op CO2-reductie 
en er zodoende technologie-neutraal gestuurd kan worden. Ook geeft een CO2-prijs met een 

duidelijk vooraf vastgesteld groeipad een effectieve prikkel om grote procesveranderingen door te 
voeren die nodig zijn voor de transitie.  

 
Een minimum CO2-prijs is in ieder geval voor ETS-bedrijven goed uitvoerbaar met beperkte extra 
administratieve lasten, omdat het goed aansluit bij de systematiek van het ETS. Voor niet-ETS 
bedrijven is de uitvoering echter zeer complex omdat de CO2-uitstoot vastgesteld moet worden. 
Daarvoor moet nader onderzoek worden gedaan naar de uitvoerings- en administratieve lasten en 
de mogelijkheden om deze te beperken. Een alternatieve optie is om de energiebelasting te 
verhogen, in lijn met het beoogde CO2-beprijzingsniveau.  

 
Dit is alleen goed uitvoerbaar als de verhoging zowel voor ETS als voor niet-ETS bedrijven zou 
gelden.  Echter doordat er niet direct op CO2-uitstoot wordt gestuurd, geeft dit systeem geen 
prikkel aan CO2-reducerende maatregelen die niet direct aan energieverbruik zijn gekoppeld, zoals 
CCS en is daarom vanuit sturen op CO2 voor ETS-bedrijven suboptimaal. Voor ETS-bedrijven heeft 
een minimum CO2-prijs dan ook sterk de voorkeur en daarom is er bij verhoging van de 

energiebesparing vermoedelijk wel een teruggaafregeling nodig voor deze bedrijven.  Voor niet-
ETS bedrijven sluit de prikkel die uitgaat van de verhoging van de energiebelasting wel beter aan 

bij het sturen op CO2. Voor niet-ETS bedrijven is ook een normerend systeem denkbaar. Dit 
systeem kan worden ingevoerd naast een minimum CO2-prijs voor ETS-bedrijven. Het ligt voor de 
hand om voor de niet-ETS bedrijven waarvoor een nieuw beprijzings- of normeringsinstrument 
gaat gelden, de huidige energiebesparingsverplichting uit de Wet Milieubeheer te laten vervallen 
om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar te nemen. Daarmee 

worden dubbelingen in beleid en hoge administratieve en uitvoeringslasten voorkomen. 
 
De invoering van de nationale CO2-heffing dient te worden gezien in samenhang met de invoering 
van een subsidie op CO2-reducerende maatregelen. Hierdoor kunnen middelen worden 
teruggesluisd naar bedrijven die CO2 reduceren. Dat geeft een extra prikkel om CO2 te reduceren 
en daartoe innovatieve maatregelen te nemen en kan de negatieve effecten op de internationale 
concurrentiepositie van de Nederlandse industrie verkleinen. Op basis van de Europese 

staatsteunregels kan er alleen subsidie worden gegeven als er ook met de CO2-prijs nog een 
onrendabele top resteert. Het is wenselijk om het gesprek aan te gaan met de Europese 
Commissie, om te voorkomen dat staatssteunregelgeving een belemmering vormt voor een 
effectieve terugsluis naar de industrie. Een belangrijke vraag daarbij is wanneer een technologie -
rendabel is. Bij voorkeur wordt subsidie zoveel mogelijk technologie-neutraal en volgens dezelfde 
methodiek verdeeld. Door het verschillende karakter van technieken is dat echter niet altijd 

mogelijk.  
 
Hiermee rekening houdende kan een subsidie/ terugsluissysteem als volgt worden opgebouwd: 

 Infrastructuur (warmte, CO2, waterstof etc.): hiervoor is het nodig om een wettelijk kader 
te ontwikkelen waarmee de organisatie en financiering van infrastructuur geregeld wordt. 
Het is een mogelijkheid om hierin ook overheidsmiddelen in te zetten, onder bepaalde 
voorwaarden.  

 Tenderregeling voor investeringssubsidie: deze tenderregeling is geschikt voor de meeste 
CO2-reducerende maatregelen waarvan de investeringskosten zwaar wegen in de totale 
kosten, zoals energiebesparingsmaatregelen, uitkoppeling van restwarmte (exclusief 



infrastructuurkosten) en elektrificatie. Voor dit soort maatregelen is de terugverdientijd 

vaak de belemmering om een maatregel te nemen. Met een investeringssubsidie wordt die 

effectief verlaagd. Het is wenselijk om in een dergelijke regeling naast bekende 
technologieën, ook nieuwe technologische concepten te faciliteren. Daarvoor is een 
systeem geschikt dat momenteel wordt toegepast in de Energie Investerings Aftrek (EIA). 
Daarbij wordt er een lijst met technologieën en de bijbehorende subsidiebedragen 
opgesteld, waarvoor men sowieso subsidie kan aanvragen. Daarnaast moet er ruimte zijn 
voor een zogenaamde ‘vrije-vorm categorie’, waar unieke eenmalige projecten kunnen 

worden ingediend, binnen randvoorwaarden. Binnen de tenderregeling concurreren 
projecten met elkaar op een manier die vergelijkbaar is met SDE+.   

 SDE+ voor hernieuwbare energie: Indien de SDE+ blijft bestaan voor hernieuwbare 
energie, ligt het voor de hand om deze ook toegankelijk te houden voor de industrie. Met 
name voor energieproductie uit biomassa is investeringssubsidie niet effectief, doordat met 
name de operationele kosten hoog zijn. Via de SDE+ kan daarom exploitatiesubsidie 

aangevraagd worden. 
 Exploitatiesubsidie voor CO2-afvang: Ook voor CO2-afvang zijn de operationele kosten 

relatief hoog (infrastructuur niet meegerekend). Daarom is een exploitatiesubsidie 
wenselijk. De komende kabinetsperiode kan dat vorm krijgen via één of enkele 
demonstratieprojecten. 

 Innovatie- en demonstratiesubsidies: Voor de ontwikkeling van nieuwe technologie zijn 
aparte innovatieregelingen wenselijk. Dit wordt verder uitgewerkt in de 10-pager innovatie 

op basis van missie-gedreven innovatieprogramma’s. Ook de demonstratie van technologie 
die nog in een vroeg stadium verkeert, verdient specifieke aandacht. Dit soort projecten 
kan vaak nog niet concurreren met meer volwassen technologie in subsidietenders. 
Daarom is een aparte demonstratieregeling nodig, naar model van de huidige DEI-regeling.    

 Afstemming van regelingen: als bedrijven er voor kiezen om in één keer grootschalig 
maatregelen te treffen, is het mogelijk dat maatregelen worden genomen die onder 
verschillende subsidieregelingen vallen. Om dit soort grootschalige projecten niet te 

ontmoedigen is het wenselijk dat regelingen op elkaar worden afgestemd, bijvoorbeeld wat 
betreft planning (kan in dezelfde periode subsidie worden aangevraagd) en 
toekenningsvoorwaarden. RVO kan bedrijven faciliteren door het proces van 
subsidieaanvragen te begeleiden. 

 Met oog op de concurrentiepositie in de industrie kan het nodig zijn om naast bovenstaand 
subsidie-instrumentarium een deel van de opgehaalde CO2-heffing zonder voorwaarden 

terug te sluizen naar de industrie, bijvoorbeeld via lastenverlichting.     
   

2. Maatwerk/ clusteraanpak 
Industriële bedrijven die hoge temperatuur warmte produceren zijn over het algemeen zeer 
verschillend en hebben te maken met unieke kenmerken en uitdagingen. Daarnaast zijn ze 
grotendeels geografisch geclusterd (zie hoofdstuk 5). Deze clusters hebben op hun beurt ook weer 
zeer specifieke kenmerken gerelateerd aan de geografische ligging (bijvoorbeeld de nabijheid van 

havens of stedelijk gebied) en het type bedrijven dat zich er bevindt. Daarom vragen de grote 
uitdagingen die de transitie met zich meebrengt om bedrijfs- en clusterspecifiek beleid, naast het 
generieke landelijke beleid.  

 
De 12 meest uitstotende bedrijven 
De 12 bedrijven met de grootste CO2-uitstoot8  hebben ieder een grote impact op de landelijke 
CO2-uitstoot. Zij hebben ieder een aandeel van ten minste 1% in de nationale uitstoot en zorgen 

samen voor 75% van de CO2-uitstoot in de industrie. Dat deze bedrijven tijdig de transitie in gang 
zetten, is daarom van groot belang voor de algehele transitie in Nederland.  
 
Het is zodoende wenselijk dat deze bedrijven in overleg met de Rijksoverheid en regionale 
overheden, eigen bedrijfsspecifieke implementatieplannen opstellen over hoe zij hun transitie gaan 
vormgeven. Zo wordt geborgd dat belangrijke vervangingsmomenten worden benut om de transitie 

te maken en kunnen specifieke knelpunten, bijvoorbeeld in regelgeving of instrumentarium worden 
opgelost. Het opstellen van de bedrijfsspecifieke implementatieplannen wordt verplicht en kan 
bijvoorbeeld worden gekoppeld aan de vergunningen.  
 

                                                           
8 Dit zijn 4 raffinaderijen (Shell, Exxon, BP, Total), 1 staalbedrijf (Tata) en 7 chemiebedrijven (DOW, Yara, Sabic, Air Liquide, OCI, Akzo, Air 
Products) 

 



Op basis van de bedrijfsspecifieke implementatieplannen, worden flagship-projecten geselecteerd, 

waar bedrijven en overheid op korte termijn samen mee aan de gang kunnen gaan. Daardoor 

worden de eerste grote stappen in de transitie gefaciliteerd, waarmee behalve meters gemaakt, 
ook goede voorbeelden worden neergezet voor het vervolg van de transitie.  
 
Om maatwerk en experimenteerruimte mogelijk te maken moet worden onderzocht hoe daarvoor 
wettelijk ruimte kan worden gecreëerd. Bijvoorbeeld door een aanpak vergelijkbaar met de crisis- 
en herstelwet of het opnemen van kaders voor experimenteerruimte in wetgeving. 

 
Regionale clusters 
Ook per regionaal cluster moet er een cluster-specifiek implementatieplan worden opgesteld met 
een uitwerking van bovengenoemde kansen en de randvoorwaarden die nodig zijn. De 
mogelijkheden voor verdergaande clustering, co-siting en industriële symbiose, met het oog op CO-

2-reductie vormen een belangrijk onderdeel van deze implementatieplannen. Ook de mogelijkheden 

voor synergie met windparken op zee (bijvoorbeeld directe levering aan industriële clusters), lage 
temperatuur warmtenetten etc. moet aan bod komen in de plannen. Daarbij wordt gekeken hoe in 
overleg met regionale overheden (provincies, gemeenten) en gebiedsbeheerders, zoals 
havenbedrijven, belemmeringen rond wet- en regelgeving en subsidie- en 
financieringsinstrumenten kunnen worden ondervangen met maatwerk.   

 
Voor het kunnen leveren van hun bijdrage aan CO2 reductie is een gebiedsgerichte benadering van 

belang. De regionale clusters en havens zouden meer als één economische entiteit/complex 
beschouwd moeten worden in de NOVI/Omgevingswet. Hierdoor kunnen bedrijven die binnen die 
zone gevestigd zijn onder andere eenvoudiger reststromen uitwisselen, optimaal biomassa 
benutten via cascadering, emissies salderen en collectieve efficiency maatregelen nemen. 
Belangrijk punt is ook het wegnemen van belemmeringen voor uitwisseling van reststromen in 
regelgeving. Voorbeeld is het niet aanmerken van bedrijven als afvalinstallaties wanneer zij 
afvalstromen nuttig in productieprocessen verwerken. Het “programma”, een nieuw instrument 

onder de Omgevingswet biedt kansen om te sturen op CO2 reductie. Via omgevingsplannen en –
vergunningen kunnen eisen gesteld worden aan CO2 emissie en energiebesparing. Via de Crisis- en 
Herstelwet kan hier al mee geëxperimenteerd worden. 
 
Bij dit traject wordt zo veel mogelijk aangesloten bij en gebruik gemaakt van de bestaande 
trajecten voor clustersamenwerking.  

 
3. Beleid om technologieën  gereed te maken voor toekomstige uitrol 

In de toekomst (tussen 2030 en 2050, maar in zekere mate ook al voor 2030) zal er technologie 
nodig zijn die nu nog onvoldoende ontwikkeld is en op korte termijn vermoedelijk niet of nauwelijks 
van de grond zal komen, zonder specifiek daarop gericht beleid. Daarom is het nodig om in de 
komende kabinetsperiode en de periode tot circa 2030  in nauw overleg met de industrie fors in te 
zetten op demonstratieprojecten en innovatie rond technologieën die daardoor klaar worden 

gemaakt om uit te rollen op de langere termijn (zie onder maatregelen). Ook is beleid nodig, 
waaronder innovatiesubsidies, voor intensivering van de industriële innovatie in eerdere innovatie-
fases. Op innovatie wordt nader op ingegaan in hoofdstuk 4 innovatie. Ook is er een gerichte 
demonstratieregeling nodig (TRL 6-7), naar model van de huidige DEI-regeling, waarbij het budget 
wordt aangepast aan de ambities. Deze subsidie is ook bedoeld voor nieuwe spelers (uitdagers).  
Een gedeelte van het budget kan in de vorm van een SBIR CO2 reductie uitgezet worden in de 
markt. 

  
Wettelijk kader voor infrastructuur 
Daarnaast is er behoefte aan duidelijkere kaders op het gebied van infrastructuur. Voor een aantal 
belangrijke technologieën in de transitie vormt infrastructuur een belangrijk onderdeel van de 
implementatie en is er onduidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden, marktmodellen en 
financiering van de infrastructuur. Het betreft met name CO2- (ten behoeve van CCS en CCU), 

(rest)warmte- en waterstofinfrastructuur. Een wettelijk kader voor de verschillende vormen van 
infrastructuur moet verder worden uitgewerkt in de komende kabinetsperiode, zodat er tijdig 
uitrolperspectief is voor deze technologieën. Daarbij moet onderzocht worden of het wenselijk is 
om als overheid bij te dragen aan de kosten van de infrastructuur.  
 
CCS demonstratieprojecten 
Op basis van de paden die door PBL geschetst zijn is duidelijk dat na 2030 CO2-afvang en opslag 

(CCS) en CO2 afvang en gebruik (CCU) een belangrijke rol moeten spelen in dit transitiepad om de 
beoogde doelen te kunnen realiseren. Ook de industrie zelf verwacht een grote rol voor CCS. 
Ondanks de beschikbare technologie zijn er institutionele belemmeringen waardoor projecten nog 



niet van de grond komen. Met name om meer ervaring op te doen met de organisatorische kant 

van de CCS-projecten en om de kosten van de toepassing omlaag te brengen, moet in de periode 

tot 2030 een aantal CCS-pilotprojecten worden gerealiseerd. Hoe dat wordt vormgegeven, moet 
nader uitgewerkt worden met oog op grootschaligere uitrol na 2030. Momenteel wordt in opdracht 
van EZ samen met de sector een breed gedragen Routekaart CCS ontwikkeld waarin duidelijkheid 
wordt geschept over op welke wijze de uitrol van CCS in Nederland kan worden gerealiseerd en 
welke acties en activiteiten daar voor nodig zijn.  
 

4. Financieringsbeleid 
De transitie vraagt om grote investeringen in de industrie. Voor een groot deel gaat het om 
kapitaalkrachtige bedrijven die de financiering daarvoor zelf kunnen organiseren. Tegelijkertijd is er 
ook ondersteuning nodig voor bedrijven en projecten waar dat minder vanzelfsprekend is. 
Knelpunten zijn lange terugverdientijden, hoog risicoprofiel en onbekendheid in de markt. Met 
name bij projecten voor ‘First of a Kind’ toepassingen of opschaling speelt de overheid een rol om 

de gewenste ontwikkeling financieel te stimuleren en daarmee de gewenste transitie te versnellen.  
 
Bestaande instrumenten, zoals MIA/Vamil, EIA, Innovatiekrediet, SEED, VFF, GO, BMKB, DEI, 
Groenregeling, SDE spelen nu al een belangrijke rol.  Daarbij moet goed gekeken worden of deze 
vaak generieke instrumenten voldoende aansluiten bij de ambities in het transitiepad of eventueel 

aanpassing behoeven. 
 

Een speciale rol is weggelegd voor de in voorbereiding zijnde national promotional institution 
‘Invest-NL’, waarin het NIA zal opgaan. Het doel van deze instelling is om investeringen in 
transitiegebieden (zoals energie, verduurzaming, mobiliteit en voedsel) en de doorgroei van start- 
en scale-ups te bevorderen en internationaal opererende Nederlandse bedrijven te ondersteunen 
op het gebied van export en buitenlandse investeringen. Invest-NL krijgt een ontwikkeltak die zich 
richt op het financierbaar maken van bedrijven en projecten met zo veel mogelijk private inleg, zal 
bestaande overheidsregelingen op dit terrein uitvoeren en Invest-NL krijgt daarnaast een 

kapitaalstorting van in totaal 2,5 miljard euro waarmee het zelf risicokapitaal kan verstrekken.  
 
Invest-NL zal zich in haar ‘ontwikkelingspoot’ vooral richten op projecten (of bundeling daarvan) 
die relatief onbekend zijn in de markt, zoals geothermie, aanleg van de warmte-infrastructuur, 
CCS/CCU e.d. Dergelijke nieuwe technieken en technieken die staan voor een opschalingsvraagstuk 
vragen om een partij die naast het bedrijfsleven en reguliere financiers mee-investeert en de regie 

pakt. Invest-NL kan in de ‘financieringspoot’ investeringen in bedrijven en projecten doen die 
vanwege onzekere risico-rendementsverhouding of lange terugverdientijden onvoldoende 

financiering in de markt kunnen aantrekken. Het kabinet doet datgene dat mogelijk is om Invest-
NL per  1 januari 2018 operationeel te laten zijn. Zo zullen onder andere de bestaande 
ontwikkelactiviteiten worden geïntensiveerd.  
 
Via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) kan vanaf 31 juli 2017 een beroep worden 

gedaan op de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). De ETFF heeft als doel bij te dragen 
aan het (versneld) realiseren van de ambities inzake de energietransitie door het verstrekken van 
risicodragend vermogen in de vorm van achtergestelde leningen. Met de ETFF worden 
investeringen gestimuleerd in ‘nog niet volwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie zoals 
aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa.  
 
Voor de versnelde verduurzaming van de industrie,  energiebesparing bij bedrijven, het CO2 

neutraal maken van industriële clusters, begeleiding en uitfasering van ‘verliezende’ partijen, 
toepassing van innovatieve productieprocessen en nieuwe grondstoffen is naar schatting een 
investering van 1, oplopend naar 2,5 miljard euro per jaar nodig. Het betreft hier vaak complexe, 
maar in zichzelf financierbare  projecten die nog op enige afstand van de markt staan en daarom 
nog niet alleen door de markt gedragen kunnen worden. Het financieringsaandeel van de overheid  
zal gemiddeld ca. 250, oplopend naar 500 miljoen euro per jaar (20% ) bedragen.  Voor het 

kunnen realiseren van demonstratieprojecten is daarnaast ongeveer 50 miljoen subsidie per jaar 
nodig.      
 
5. Ondersteunend beleid 
Naast de bovengenoemde bouwstenen zijn er nog meer (deels bestaande) instrumenten nodig om 
bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen bij de transitie en de randvoorwaarden te scheppen.  
 

Succesvolle instrumenten waarbij bedrijven ondersteund kunnen worden in de transitie, zoals de 
Green Deals en het programma ‘Ruimte in regels’, worden voortgezet. Daarin wordt onder meer 



onderzocht hoe de afvalwetgeving meer ruimte kan bieden aan het hergebruik van afvalstromen 

als grondstof.  

 
In specifieke gevallen biedt de rijksoverheid een helpende hand aan initiatief nemende bedrijven in 
de vorm van case management. Dat is vooral van belang voor complexe projecten waar 
afstemming binnen de rijksoverheid en tussen het Rijk en decentrale overheden kan helpen om de 
realisatietermijn te verkorten. Er wordt ook ondersteuning geboden bij het doen van  
haalbaarheidsonderzoeken naar ingrijpende aanpassingen in het productieproces.  

 
In Europees verband zetten we in op de creatie van een markt naar duurzame producten, 
bijvoorbeeld door duurzaamheidsprestaties inzichtelijk te maken via ecolabeling met een 
certificeringssysteem.  
 
De ingezette beweging om de energiebelastingdruk meer op gas te leggen en in mindere mate op 

elektriciteit wordt voortgezet, om elektrificatie van de industrie niet te ontmoedigen. Hierbij is het 
belangrijk om onderscheid te maken tussen gas en elektriciteit voor gebruik als brandstof en als 
grondstof. Hiervoor moet een aparte afweging worden gemaakt. Ook is het van belang om dit in 
samenhang te bezien met een CO2-heffing.    
 

Voor de industrie is een belangrijk aspect uit het transitiepad kracht en licht de aanpassing van 
uitgangspunten voor de nettarievenstructuur. De nettarievenstructuur wordt ten eerste meer 

ingericht op stimulering van efficiënt netgebruik en ook wordt gekeken in hoeverre deze de inzet 
van flexibiliteit door afnemers mogelijk in onredelijke mate belemmert. 
 
De overheid is een grote inkoper van allerlei producten en materialen, bijvoorbeeld voor de bouw 
van wegen en gebouwen. Als de overheid eisen stelt aan de CO2-uitstoot van deze producten en 
materialen geeft dat een grote prikkel om te verduurzamen. Het inkoopbeleid van de Rijksoverheid 
en lagere overheden (gezamenlijke inkoop ca € 73 miljard) moet daarvoor veel sterker ingezet 

worden (Transitiegericht inkopen). Dit kan in de komende kabinetsperiode worden ingezet.   
 

Overzicht beleidsvoorstellen 
 

Beleidsmaatregel Actie in de komende 
kabinetsperiode 

Vervolgacties 

Uitrolinstrumentarium   

(minimum) CO2-prijs Uitwerken CO2-prijs of 
eventueel alternatief 

Introductie CO2-prijs of 
eventueel alternatief 

Terugsluis via subsidietenders Uitwerken subsidietenders Introductie subsidietenders 

Maatwerk/ clusteraanpak   

12 grootste bedrijven maken 
verplicht implementatieplan 

Gesprekken en afspraken over 
implementatieplannen 

Uitvoeren 
implementatieplannen 

Idem regionale industriële 
clusters 

Gesprekken en afspraken over 
implementatieplannen 

Uitvoeren 
implementatieplannen 

Experimenteerruimte/ 
maatwerkmogelijkheden (bijv. 
via crisis- en herstelwet)  

Implementatie 
experimenteerruimte/ 
regelvrijheid in wetgeving 

Uitvoeren wetgeving 

Beleid om technologieën 
gereed te maken voor 
toekomstige uitrol 

  

Innovatiebeleid Uitwerken missie-gedreven 
innovatiebeleid, waaronder 
subsidie 

Uitvoeren innovatiebeleid 

Demonstratieregeling naar 
model van DEI 

Uitwerken en introductie 
demonstratieregeling 

Uitvoeren 
demonstratieregeling 

Wettelijk kader voor 
infrastructuur (CO2, warmte en 
waterstof) 

Uitwerken en opstellen 
wettelijk kader 

Uitvoeren wettelijk kader 



CCS Roadmap Afgerond in 2018 Vervolgacties uit roadmap 
oppakken 

CCS demonstratieprojecten Voorbereiden 
demonstratieprojecten 

Meerdere projecten realiseren 
vóór 2030 

Financieringsbeleid   

Bestaande regelingen toetsen 
en evt. aanpassen aan CO2 
beleidsdoelen 

Toetsen en aanpassen 
regelingen 

Uitvoeren regelingen 

Invest-NL Kapitalisering Invest-NL Financiering projecten 
industrie 

Ondersteunend beleid   

Green Deals Voortzetten huidig beleid  

Ruimte in regels Belangrijkste knelpunten 
aanpakken 

Overige knelpunten aanpakken 

Case management Uitwerken case management 
ondersteuning 

Projecten realiseren met 
behulp van case management 

Europees inzetten op 
ecolabeling 

Lobby in Brussel Afhankelijk van uitkomsten 
introductie ecolabeling  

Energiebelastingdruk 
verschuiven van elektriciteit 
naar gas 

Aanpassen belastingplan Uitvoeren energiebelasting 

Nettarievenstructuur inrichten 
op efficiënt netgebruik 

Aanpassen 
nettarievenstructuur 

Uitvoeren 
nettarievenstructuur 

Aanpassen inkoopbeleid 
overheid 

Aanpassen inkoopbeleid Uitvoeren inkoopbeleid 

  
 
Hoofdstuk 5.         De kennis- en innovatieopgave  
Om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te behalen is nog veel kennis- en innovatieontwikkeling 

nodig. In hoofdstuk 4 is uiteen gezet op welke wijze innovatie en verduurzaming in de industrie 

wordt ondersteund met overheidsbeleid. Ook de 10-pager innovatie gaat nader in op dit vraagstuk. 
 
Een brede, gedeelde en onafhankelijke kennisbasis is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een 
succesvolle transitie. Het is daarom belangrijk om in de komende kabinetsperiode in samenwerking 
met stakeholders, kennisinstituten en universiteiten een kennisagenda op te stellen, om hiaten in 
kennis te kunnen opvullen.  

 
Verduurzaming van de industrie is primair gericht op nieuwe producten en productietechnologieën 
om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. CCU lijkt een perspectiefvolle 
ontwikkelingsrichting lijkt te zijn voor Nederland (groene chemie). Echter, deze nieuwe 
technologieën moeten ook leiden tot (nieuw) verdienvermogen van de industrie. Verder is het van 
belang dat deze technologieën passen bij de ambitie om grondstoffen op circulaire wijze te 
gebruiken.  

 
De CO2-uitstoot van de energie-intensieve (proces)industrie kan op verschillende manieren worden 
teruggedrongen: 
 

 vervangen van fossiele energiebronnen (olie, aardgas, kolen) voor hoge temperaturen door 
duurzame energiebronnen (elektriciteit, duurzaam geproduceerde waterstof, groen gas, 

biomassa, geothermie),  
 vervangen van hoge temperatuurprocessen door andersoortige energie-efficiëntere processen 

(bijvoorbeeld het gebruik van membraantechnologie voor scheiding van vloeistoffen waar nu 
hoge temperaturen worden gebruikt) 

 afvang, opslag en/of hergebruik van warmte, koolstof en andere restproducten (warmtenetten, 
CO2-netten, warmte-recompressie, e.d.). 

 

Het proces om de technologische innovatie-opgaven te identificeren zal als volgt plaats vinden:  



 

 Op basis van het eindbeeld van het transitiepad worden de belangrijkste technologieën die 

nodig zijn om CO2-emissiereductie aan de schoorsteen te realiseren geselecteerd. Mogelijke 
technologieën waarvan het eindbeeld nog niet duidelijk is worden geïdentificeerd.  

 Vervolgens wordt per technologie de stand van zaken geïdentificeerd: liggen er al 
technologieën op de plank die met uitrolinstrumentarium kunnen worden ontsloten? Zijn 
verdere kostenreducties voor opschaling noodzakelijk? Of is er gebrek aan technologische 
oplossingen en is nog fundamenteel onderzoek nodig? 

 Op basis hiervan worden doelen gesteld om de techniek te kunnen ontwikkelen in de periode 
tot en met 2030. Dit zou dan de innovatie-opgave moeten zijn op basis waarvan een 
instrument kan worden ingericht. Ook identificeren we de technologieën waarvan het einddoel 
nog onduidelijk is en stellen we vast hoe we verdere ontwikkeling op deze technologieën willen 
ondersteunen.  

Hierbij moeten per industriesector relevante technologieën worden uitgewerkt. Doelen kunnen ook 

op regionale schaal worden uitgewerkt (zoals bijvoorbeeld in de chemieclusters).  
 
Onderstaand schema9 geeft weer welke technologische innovaties daar in tijdsperspectief aan 
zouden kunnen bijdragen. Dit is een eerste overzicht en zal nader worden uitgediept in 
samenwerking met betrokken partijen. Naast de technologieën die hier staan genoemd, blijft de 

ontwikkeling van volledig nieuwe technologieën nodig die nu nog niet zijn te voorzien om 
vergaande CO2-reductie in de industrie te realiseren.  

                                                           
9 Input diverse experts TKI’s Energie/Biobased en ECN 



 
 
 

Naast technologische innovaties dient ook aandacht te worden besteed aan sociale, (bedrijfs-) 
economische en institutionele innovatie. 

 
Sociale innovatie richt zich op gedrag van mensen. Onderwerpen kunnen zowel het gedrag binnen 
bedrijven (maatschappelijk verantwoord ondernemen, CO2-labels, bedrijfscultuur) als het gedrag 
van consumenten en afnemers (groen imago, bewust groen kopen, duurzaam inkopen, CO2-labels) 
betreffen. Bedrijfseconomische innovaties zullen zich meer op de keten, dan individuele bedrijven 

moeten gaan richten: het delen van reststoffen / restwarmte vraagt soms om nieuwe 
businessmodellen waarbij partijen in de keten andere waarderingsgrondslagen moeten hanteren. 
Institutionele innovatie richt zich op aanpassen van wet- en regelgeving en beïnvloeden van 
belemmerende instituties (waaronder Europese regels als de mestwetgeving en ETS-normen): 



snellere vergunningverlening voor nieuwe infrastructuur (CO2-netten, warmtenetten, ondergrondse 

opslag, geothermie, etc.).  

 
 
Hoofdstuk 6.         Ruimtelijke implicaties van de beoogde maatregelen  
 
De 10-pager ruimtelijke inpassing gaat in op het generieke ruimtelijke beleid. In deze paragraaf 
worden een aantal overwegingen voor Hoge Temperatuur toegevoegd.  

 
Door de ligging van de bedrijven in industriële clusters zijn er volop kansen om CO2-emissies te 
verminderen via een clusteraanpak voor het benutten van energiebesparings- en 
uitwisselingsmogelijkheden en mogelijkheden voor duurzame energie (opwekken, transporteren en 
benutten). Zo komen sector en functionaliteit overschrijdende opties in beeld.  
 

Binnen clusters kunnen slimme en robuuste energienetwerken worden ontwikkeld waarbij de 
clusters kunnen dienen als ‘balancing hubs’ voor opslag en omzetting van hernieuwbare energie. 
Het is daarbij zaak om te zorgen voor energietransportnetwerken die vraag en aanbod met elkaar 
verbinden zonder dat daarbij congestieproblemen ontstaan. Gezien de ligging van clusters en de 
hoeveelheid energie die op Nederlandse bodem kan worden geproduceerd moet er speciale 

aandacht komen voor grensoverschrijdende projecten en voor het gebruik van restwarmte in 
omliggende stedelijke gebieden. 

 
Met name de clusters die aan zee liggen bieden kansen voor elektrificatie omdat aanlanding van 
elektriciteitsnetten voor wind op zee daar gepland zijn (Rotterdam, Vlissingen, Eemshaven en 
mogelijk ook Noordzeekanaal). Dit beperkt de noodzaak tot verdere netverzwaring op land. 
 
Vanwege de sterke clustering van de industrie en de beschikbare opslagvelden onder de Noordzee 
heeft Nederland een ideale uitgangspositie om CCS toe te passen. 

 
Het gebruik van biomassa als grondstof voor de chemie of warmte is ook een belangrijke pijler. Het 
overgrote deel van de biomassa zal geïmporteerd moeten worden. Daarvoor is opslagcapaciteit in 
havens nodig en vervoer verder land inwaarts. Ook voor inzet van biogene reststromen zal 
opslagcapaciteit beschikbaar moeten zijn en moet rekening gehouden worden met een aanzienlijke 
toename in transportbewegingen om de biomassa op plaats van bestemming te krijgen. Dit kan 

beperkend zijn voor de potentie van biomassa. Dit moet verder worden verkend op clusterniveau, 
in samenhang met regionale energiestrategieën. 

 
Voor de havengerelateerde clusters geldt dat zowel ruimte moet worden voorzien voor bestaande 
industrieën als voor de opbouw van nieuwe industrieën. Haventerreinen zullen in toenemende mate 
benut worden voor voorbereiding en assemblage van bijvoorbeeld wind op zee. Nadere 
gebiedsgerichte verkenning dient duidelijk te maken of deze ruimte beschikbaar is en hoe dit slim 

kan worden georganiseerd.  
 
Binnen de industriële clusters worden de volgende effecten met ruimtelijke implicaties voorzien: 
 
 Toename elektrificatie: Opwek hernieuwbare energie (lokaal of elders), verzwaring 

netinfrastructuur, opslagfaciliteiten, aanlandingsplaatsen Wind op Zee, zichtbaarheid 
(industrieel karakter), conversie infrastructuur (koppeling tussen sectoren, uitwisseling elektra, 

warmte, gas)  
 Toename gebruik biomassa: opslagfaciliteiten (ook voor CCS), toename vervoersbewegingen 

en mogelijk infrastructuur, geur, geluid, luchtkwaliteit, grootschalige stoomproductie in 
combinatie met CCS, nieuwe bedrijvigheid die combineert met inzet grondstoffen.   

 Benutten geothermie: aanwijzen productielocaties op korte afstand tot gebruik, toename 
warmtevragende bedrijven, tijdelijk effect zichtbaarheid boorinstallaties, effecten ondergrond.  

 CCS/CCU: aanwijzen opslaglocaties, aanbrengen infrastructuur, opweklocaties voor elektriciteit 
nodig om CO2 onder de grond te krijgen. 

 Benutten restwarmte van industrie door andere functies: toename warmtevragende functies 
ondergrondse infrastructuur, wisselwerking met investeringen in isolatiemaatregelen (indirect 
effect), Ruimtelijk plannen in de tijd, in relatie tot leveringszekerheid en beschikbaarheid van 
bronnen, pompen/installaties, Opslagfaciliteiten, Conversieapparaten tussen systemen 

 Toename belang van de bufferfunctie industrie ten aanzien van vraag/aanbod van energie: 

toename gebouwen en installaties, minder noodzaak separate opslagfaciliteiten elders, 
mogelijke verandering risicocontour, geluid, luchtkwaliteit. 

 



 

Hoofdstuk 7.  Inrichting van de governance  

 
Voor het transitiepad Hoge temperatuurwarmte ligt het – gezien de clustering in regio’s en het 
beperkt aantal bedrijven - voor de hand om maatwerkafspraken te maken. Er kan worden gestart 
met de 12 grootste uitstotende bedrijven en de industrieclusters. 
 
Voorwaarde voor een succesvolle transitie van de industrie is dat deze maatwerkafspraken 

duidelijke en harde afspraken bevatten tussen de marktpartijen en de rijksoverheid. Er zijn 
afspraken nodig voor de middellange - en lange termijn, en afspraken voor de korte termijn, 
inclusief afspraken over monitoring van de voortgang.  
 
Enkele belangrijke aandachtspunten bij het uitwerken van de maatwerkconvenanten is welke 
afspraken er (nog) gelden in geval van economische crisis of wanneer sectoren, individuele 

bedrijven, clusters of rijksoverheid de gemaakte afspraken niet dreigen te kunnen realiseren en 
hoe overheid en bedrijfsleven dan met elkaar omgaan. 
 
De regionale/decentrale overheden hebben een belangrijke rol in deze aanpak, onder andere 
vanwege het realiseren van infrastructuur (buisleidingen), de vergunningverlening, het toezicht en 

de handhaving.  
 

Goede coördinatie tussen Rijk, provincies, gemeenten en omgevingsdiensten is van belang. Dit zal 
verder worden vormgegeven door het komende kabinet. 

 


