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WERKDOCUMENT 

 

Dit werkdocument bevat de voorstellen die aan de sectortafel besproken zijn. De inhoud 

wordt gedragen door de partijen aan tafel. Nadere uitwerking van de voorstellen is voorzien 

in de tweede helft van 2018. 
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Inleiding 

Deze versie van het werkdocument geeft een tussenstand weer van de besprekingen aan de 

industrietafel. Er moet in de tweede helft van 2018 nog veel worden uitgezocht en 

uitgewerkt.   

1. Samenvatting waar de Industrietafel nu staat 

Samen naar een klimaatneutrale circulaire industrie met een florerende toekomst 

In 2050 zien wij een Nederland voor ons met een bloeiende, circulaire en mondiaal  

toonaangevende industrie, waar de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is. Waar uit 

biomassa, CO2 en reststromen en -gassen  grondstof voor o.a. de chemie of  brandstof voor 

de lucht- of zeevaart wordt gemaakt. Waar fabrieken elektriciteit, geothermie groen gas en 

waterstof gebruiken voor hun energiebehoefte. Waar de industrie helpt om de 

schommelingen in elektriciteitsproductie van zon en windparken  op te vangen. En waar we 

restwarmte  hergebruiken in de industrie of benutten voor het verwarmen van woonwijken of 

hergebruiken in de glastuinbouw. Hierdoor en met behulp van vergaande digitalisering zijn 

waardeketens en productiemethoden fundamenteel veranderd – we maken duurzame 

producten met duurzame processen. 

Het is van belang om het transitiepad naar 2050 zodanig vorm te geven dat de opgave van 

bijna geen CO2-emissie wordt gehaald en tegelijkertijd de concurrentiepositie van het 

Nederlandse bedrijfsleven in de wereld behouden blijft. Zo wordt én ingezet op een 

duurzamer wereld, én blijft de innovatieve en efficiënte maakindustrie bijdragen aan 

werkgelegenheid en welvaart. Zo wordt een aantrekkelijk en navolgbaar voorbeeld gesteld 

aan andere landen. Nederland is nu al een innovatief land waar de industrie in de voorhoede 

van duurzame bedrijven staat, die positie willen wij behouden en benutten. 

Versnelling van de transitie kan kansen bieden voor  bedrijven in Nederland omdat zij 

daarmee sneller en beter voorbereid kunnen zijn op de nieuwe economie en deze 

kennisvoorsprong internationaal kunnen vermarkten. Maar versnelling biedt ook risico’s als 

door de kosten van de transitie de concurrentiepositie op korte termijn in gevaar komt en 

vergelijkbaar beleid in andere landen veel langer op zich laat wachten. We hebben 

economische groei met een ‘level playing field’ nodig voor het behoud van onze welvaart en 

om  de transitie  te laten slagen. Niettemin moet er naast opbouw van nieuwe industrie en 

ombouw van bestaande industrie rekening gehouden worden met afbouw van 

bedrijfsactiviteiten die niet passen in de transitie naar CO2 neutraliteit.  Het heeft bovendien 

voor het klimaat geen zin als productie uit Nederland verdwijnt en vervangen wordt door 

import van minder schoon geproduceerde producten uit het buitenland. 

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen wordt de industrie gevraagd tot 2030 per saldo 

/netto nog 14,3 Mton1 emissiereductie te realiseren om op de door PBL geïndiceerde uitstoot 

van 35,7 Mton2 te komen, dat aan de industrie is meegegeven. De Nederlandse industrie 

staat voor een enorme uitdaging om deze doelstellingen te halen, en daarvoor is 

ondersteunend beleid nodig. De afgelopen 25 jaar heeft de Nederlandse industrie reeds meer 

dan 31 Mton aan broeikasgasemissies gereduceerd (ca 35%) terwijl ze in deze periode 

substantieel is gegroeid3. Ze behoort nu al  tot de wereldtop van de meest CO2-efficiënte 

industrieën. Echter, de makkelijke opties zijn  gerealiseerd en nu volgen de moeilijke en 

duurdere maatregelen. 

 

Maatregelen die de industrie kan nemen om CO2 te besparen 

Een succesvolle transitie vergt forse investeringen van bedrijven en een langjarige 

(programmatische) samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, 

infrastructuurbeheerders, kennisinstellingen en overheden. De optimale aanpak zal per regio 

verschillen. Dit vraagt om gebied-specifieke maatregelen om projecten te kunnen realiseren. 

                                            
1In totaal 19,4 Mton waarvan 5,1 Mton bestaand beleid en 14,3 Mton additioneel beleid  
2 In deze cijfers wordt van een jaarlijkse economische groei uitgegaan van 1,75% voor de hele Nederlandse 

economie; dat kan voor deelsectoren en individuele bedrijven veel hoger liggen. Indien de groei van de in-

dustrie significant afwijkt van de groei in het basispad dien de opgave te worden herzien. 
3 Daarbij aangetekend, dat de emissiereductie in deze periode voornamelijk de niet-CO2-emissies betrof en de 

uitstoot van CO2 vrijwel onveranderd is gebleven (bron: NEV 2017). 
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Overheidsregie over en tijdige beschikbaarheid van betaalbare infrastructuren, het creëren 

van nieuwe waardeketens, een stabiel wettelijk kader dat uitnodigt tot lange 

termijninvesteringen en voldoende maatwerk en financieringsinstrumenten voor de diverse 

deelsectoren en bedrijfsstrategieën zijn hierbij cruciaal.   

Aan de Nederlandse  industrie wordt nu gevraagd om meer te doen dan in andere landen 

gebeurt en dat heeft gevolgen voor de internationale concurrentiepositie ( level playing field).  

De industrie ziet voldoende projecten om de gevraagde tonnen te reduceren, en is bereid om 

hier grootschalig in te investeren.  De voorlopige inschatting is dat dit voor de Nederlandse 

industrie extra investeringen vergt cumulatief in de orde grootte van € 15 tot 20 miljard4 tot 

2030. Deze vaak risicovolle investeringen zijn nu niet rendabel vanuit industrieperspectief 

maar vanuit nationaal perspectief is het maatschappelijk kosteneffectief om deze 

investeringen wel te doen. Dit rechtvaardigt een vergoeding van de onrendabele kosten 

binnen een internationaal level playing field5, zoals ook aangegeven in het Regeerakkoord. De 

industrie kan aan de andere kant ook baat hebben bij een snellere transitie waarmee een 

voorsprong bereikt kan worden op concurrenten in het buitenland en dat verklaart dat de 

industrie zelf ook investeert in de programmatische aanpak van  deze transitie. 

 

Eerste berekeningen wijzen in de richting van onrendabele kosten oplopend tot € 1 miljard 

per jaar in 2030. Het vergt een gezamenlijke inspanning om deze kosten zo laag mogelijk te 

houden en dat gaan we doen door: 

1. Gezamenlijk te investeren in innovatie, pilots en demonstratie en opschaling in een 

meerjarige programmatische aanpak van schone technologie en kostenreductie. De orde 

grootte van deze programmatische aanpak bedraagt ca € 300 mln per jaar. Op basis van 

bestaande regelgevende kaders vergt dit een overheidsbijdrage van ca € 150 mln uit de 

klimaatenvelop. 

2. Het uitwerken van een gericht tendermechanisme, waarmee middels competitie de 

meest kostenefficiënte investeringen gerealiseerd kunnen worden. 

3. Actief inzetten op overeenkomsten met andere landen, waarmee het level playing 

ten gunste kan veranderen (ETS als leidend instrument, andere maatregelen in andere 

landen) 

Veel van de technologieën die voor de transitie nodig zijn zijn nog niet grootschalig 

beschikbaar en daarom ook lastig op kosten te begroten. Middels innovatie en pilots wordt 

geïnvesteerd in technologieën zoals groene waterstof, CCU, bioraffinage en warmtepompen, 

die waar mogelijk al voor 2030 ingezet kunnen worden en zeker na 2030 een belangrijke rol 

gaan spelen  Tot die tijd zullen vooral energie-efficiency, stimulering van elektrificatie in de 

industrie en waar nodig CCS (op zee) moeten zorgen voor vermindering van uitstoot aan de 

Nederlandse schoorsteen. Afvangen en opslaan van koolstof gebeurt als tussenstap in de 

transitie, maar is ook een opmaat naar het afvangen en hergebruik van koolstof in de 

circulaire economie (CCU).  

 

Rol van CCS in de transitie:  

Tussen de projecten die ingebracht zijn door de verschillende regio’s zit een aantal CCS 

projecten. De industrie heeft daarbij aangeven CCS als noodzakelijk instrument te 

beschouwen om de uitstoot van CO2 op korte termijn terug te brengen. 

Daarbij heeft de industrie begrip voor de maatschappelijk zorgen omtrent de inzet van CCS. 

NGO’s hebben vraagtekens bij de nut en noodzaak van CCS en maken zich zorgen over de 

risico’s. 

Het opslaan en afvangen van CO2 is geen doel op zich, maar kan op de korte termijn de 

mogelijkheid bieden om CO2-uitstoot terug te brengen, vooral voor essentiële sectoren waar 

op korte termijn geen kosteneffectieve  alternatieven zijn. De toepassing van CCS mag de 

verduurzaming van de industrie niet in de weg staan. 

                                            
4 Nader uit te onderbouwen 
5 Het begrip level playing field vergt een nadere uitwerking 
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Bij de ontwikkeling van CCS is het belangrijk dat de investeringen die gedaan worden ook 

over een langere periode kunnen worden gerechtvaardigd, zowel op bedrijfsniveau als vanuit 

maatschappelijk oogpunt.  

Dat betekent dat er per project een zorgvuldige afweging zal dienen plaats te vinden ten 

opzichte van alternatieven. Bij een dergelijke reflectie kijken overheid, wetenschap, 

maatschappelijke groeperingen en de industrie naar een breed aantal aspecten, zoals 

kostprijsontwikkeling, risico’s, toepasbaarheid in de tijd, CO2-reductie en bijdrage aan de 

algehele energietransitie. Partijen zullen op basis van joint fact finding6 gedurende de 

komende 3 maanden hier een nadere invulling aan geven. 

 

De werkgroepen onder de Industrietafel hebben plannen uitgewerkt hoe de klimaattransitie 

praktisch vorm kan krijgen; dat zou kunnen geschieden langs een aantal sporen zoals in 

onderstaand plaatje getoond: 

 Gebruik maken van duurzame bronnen en technologie (duurzame elektriciteit, waterstof, 

ultradiepe geothermie en grondstoffen) 

 Levering duurzame producten en her te gebruiken warmte, koolstof en reststoffen 

 Afvangen en opslaan van CO2 als versnelling van de emissiereducties en opmaat naar 

CCU , waarmee deze maatregel op termijn niet meer nodig is 

Binnen de poorten van de industrie worden processen anders vormgegeven zodat duurzame 

grondstoffen, elektriciteit en warmte efficiënt benut worden.  

 

Processchema circulariteit en rol industrie daarin 

 
De grote thema’s van de transitie zijn: 

Proces efficiency en warmtegebruik: warmtecascadering, warmtepompen, 

stoomrecompressie, vervanging hoge temperaturen door energie-efficiëntere methoden 

(membranen, centrifuges, warmtepompen, warmteboilers, aandacht voor behoud WKK’s, 

e.d.)  en inzet van reststromen zoals stoom 

Elektrificatie: hoge temperatuur elektrische boilers,  elektrische fornuizen, elektrochemische 

processen (w.o. elektrolyse voor groene waterstof) en aandrijvingen (motoren, 

compressoren). 

Grondstoffenverwerking: waterstof als grondstof; veranderen en hergebruiken van 

grondstof: CCU, biomassa , mechanische en / of chemische recycling, waste2chemicals. 

(blauwe waterstof als transitietechnologie naar groene). Dit zijn vaak scope 3 maatregelen 

die een belangrijke emissiereductie kunnen leveren. 

  

                                            
6 Dit zal open, transparant maar vertrouwelijk gebeuren onder onafhankelijke regie van de voorzitter van de 

Industrietafel 
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De thema’s komen terug in onderstaand overzicht van de opgaven rond innovatie en pilots.   

Marsroute Uitrol tot 2030 Pilots met impact na 

2030 

Innovatietrajecten 

naar 2050 

A. Verlaging en-

ergievraag 

BAT, Mechanische damp-

recompressie, HT Warmte-

pompen (tot 120°C), Warm-

teterugwinning uit rookgas-

sen, efficiënte scheidingspro-

cessen, Geavanceerde pro-

cesmonitoring/-control 

Procesvernieuwing (PI) 

Warmtepompen (WP, 

>120°C)  

Energie-extensieve schei-

dings- en droogprocessen, 

Digitalisering – Industrie 

4.0 

Warmtepompen 

(>150°C) 

Systeembenadering 

HTW 

Nieuwe product- en 

productieketens, 

Modulair en flexibel 

produceren 

B. Verduur-

zaming aanbod: 

warmte 

Biowarmte (voor >250°C),  

Geothermie (CG met WP), on-

dervuring met waterstof 

Warmteopslag,  Geother-

mie (UDG),  

Metal fuels 

Systeembenadering 

HTW 

C. Verduur-

zaming aanbod: 

elektrificatie 

Flexibiliseren bestaande elek-

trochemische processen, Po-

wer-to-heat (fornuizen, hy-

bride ketels), productie 

groene H
2
 , aandrijvingen 

(motoren, compressoren) 

Kostenverlaging H
2
 elek-

trolyse, elektrochemie via 

H
2
,  

Waterstofopslag, elektro-

chemische CO
2
 activering, 

Plasmolyse (o.a. CH
4
), 

Elektrisch kraken 

Elektrochemische 

processen voor ba-

sischemie en brand-

stoffen, foto-elektro-

chemie 

D. Afvangen en 

opslaan CO
2
 

Uitbouwen CCS infrastruc-

tuur, CCS bij reformers ,spe-

cifieke stromen, staalindustrie 

(Hisarna) en raffinage, off-

shore opslag, Veiligheid & 

monitoring reservoirs, blauwe 

waterstof 

Direct carbon fuel cell BECCS, direct air 

capture CO
2
 

E. Circulaire 

grondstoffen en 

producten 

a) Hergebruik 

product- en afval-

stromen 

Hergebruik restgassen indu-

strie, verhogen recycling me-

talen en bouw- en industrieel 

afval, , vastlegging CO
2
 in 

bouwmateriaal, Mechanische 

recycling van plastics, Afval 

naar chemische intermedia-

tes, AVI’s 

Staalgas naar chemie, 
.
 

CCU voor synthetische 

koolwaterstoffen  (brand-

stoffen en plastics), Che-

misch recyclen polymeren 

Circulair proces & 

productontwerp 

F. Circulaire in-

zet van grond-

stoffen en pro-

ducten 

b) Biobased 

grondstoffen  

Biomassa ontsluiting, bioba-

sed bestaande processen en 

materialen 

Functionele vervanging 

door biobased chemie  

Bioraffinage voor 

grondstoffen en 

brandstoffen 

G. Herinrichting van het industrielandschap en de energie-infrastructuur 

H. Institutionele, economische, maatschappelijke en organisatorische innovatie  
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Waterstof en Power2heat 

Met de Elektriciteitstafel delen  wij de ambitie om tot een programmatische aanpak voor 

Waterstof te komen. Oogmerk is om de investeringskosten van elektrolyse versneld te 

reduceren zodat groene waterstof een goede rol in de toekomst kan spelen. Deze 

programmatische aanpak bestaat uit tenminste de volgende elementen: 

De overheid stelt een routekaart vast voor de ontwikkeling van groene waterstof richting 

2030; 

Vraag en aanbod van waterstof moeten zo veel mogelijk gelijk op lopen. Het aanbod van 

groene waterstof hangt nauw samen met de ontwikkeling van duurzaam geproduceerde 

elektriciteit en de vraag van de industrie naar groene waterstof met een concurrerende prijs.   

De ambitie van de groene waterstofcoalitie van 3  à 4 GW in 2030 vergt forse investeringen 

in innovatie en pilots onder andere uit de Klimaatenevelop. 

Om op korte termijn al concrete stappen te kunnen zetten bij het opbouwen van een 

Nederlandse waterstofmarkt en het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland kan naar 

verwachting blauwe waterstof worden ingezet, bij voorkeur voor industriëel gebruik. 

Om tijdig invulling te geven aan de opschaling worden middelen beschikbaar gesteld voor 

waterstofprojecten via meerjarige tenders/pilots uit de klimaatenvelop. 

 

Power to heat is een verzamelterm voor het omzetten van elektriciteit in stoom en warmte. 

Bij power-to-heat worden bijvoorbeeld elektrische boilers, elektrische fornuizen en  

warmtepompen ingezet om de warmtebehoefte van de industrie in te vullen. Potentie en 

toepasbaarheid van elektrificatie verschilt vaak per deelsector en proces; 

maatwerkoplossingen en pilots voor grootschalige toepassing in primaire processen zijn 

nodig. Dit is met name het geval wanneer het gaat over fundamentele wijziging van 

productieprocessen zoals bijvoorbeeld bij de inpassing van elektrische fornuizen.  

Investeringen in elektrificatie kunnen effect hebben op de behoefte om infrastructuur aan te 

passen; verdere (joint) fact finding is nodig om beter de marsroutes te kunnen bepalen in de 

samenhang met technologie die nog innovatie en pilots nodig heeft, voor welke prijs dat kan 

en hoe daarbij omgegaan kan worden met risicomitigatie. 

Wanneer er op een industriële productielocatie naast elektrische boilers en warmtepompen 

een alternatieve aanlevering van warmte aanwezig is, ontstaat een hybride systeem. Dan kan 

in sommige gevallen elektriciteit of warmte gebufferd worden. Een hybride systeem kan 

zowel op aardgas als elektriciteit  functioneren. Door de switch-optie ontstaat een significante 

flexibiliteitsoptie voor het elektriciteitssysteem.  

Partijen aan de Elektriciteitstafel en de Industrietafel spreken af deze  propositie  gezamenlijk 

(joint fact finding) in dit najaar nader uit te werken op zijn  technische merites en 

relevante  markteffecten. 
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Met de volgende projecten geclusterd per regio  kan de doelstelling 2030 gehaald worden (zie  

onderstaande tabel ). Dit is geen blauwdruk maar een inzet van een adaptief proces, waarin 

we van tijd tot tijd moeten bezien of veranderende omstandigheden moeten leiden tot andere 

keuzes. 

 

 

Maatregel/Tech-

nologie 

vermeden 

CO2 in 2030 

(inschatting) 

Gemiddelde 

kosten  

Euro/ton 

CO2  bo-

venop ETS 

Kosten 

2030 

M euro/jaar 

Scope 2 en 3 

Proces-efficiency7    2 Mton  10 – 70      80 Ca 3 Mton rest-

warmte, onbekend 

hoeveel dit aan 

scope 2 emissiere-

ductie bijdraagt 

Elektrificatie en 

waterstof 

   4 Mton  70 – 150    440  

Recycling, CCU  en 

biobased chemie 

   1 Mton  10 – 150      30 ca 1,5 tot 2 Mton 

bijdrage aan bui-

tenlandse emissie-

reductie (CCU en 

recycling) 

Lachgas reductie 

(N2O) 

   1 Mton  20 – 30       30  

CCS    7 Mton  50 – 70     420 0,5 Mton CCU 

glastuinbouw 

Lopend beleid8  

(F-gassen en proces-

efficiency) 

   5 Mton Rendabel   

Totaal  20 Mton     1000  

Innovatie pilots en 

demo’s 

 

       300  

 

Om dit te laten slagen is een slimme mix van meerdere beleidsinstrumenten nodig: 

 Wetgeving, adequate ruimtelijke plannen en vergunningverlening: stabiel 

meerjarig beleid – onder andere op energiebesparing - waarop investeringen gedaan 

kunnen worden, heldere doelen, eerlijke verdeling van verplichtingen, lusten en lasten, 

ruimte voor groei, tijdige vergunningverlening,  heldere carbon accounting principes en 

monitoring volgens van te voren vastgestelde en geaccepteerde regels, adequaat 

toezicht en ruimte voor experimenten 

 Maatwerkafspraken om te kunnen aansluiten bij de natuurlijke momenten en de 

markt/technologiespecifieke, specifeke regionale voorzieningen en omstandigheden, 

waarmee bedrijven te maken hebben. 

 Meerjaren afspraken op nationaal niveau en/of op regionaal niveau om individuele 

bedrijven houvast te bieden voor het tijdpad waarbinnen ze maatregelen moeten treffen 

en om de overheid zekerheid te bieden dat de maatregelen getroffen gaan worden. Het is 

juist de combinatie van subsidie en afspraken, die het gewenste maatwerk mogelijk 

maakt. 

 

                                            
7 Proces-efficiency is veelal elektrificatie, waarvoor geldt dat de benodigde energie-inhoud lager is dan in het 

oorspronkelijke proces 
8 Harmonisering en verdere uitwerking van bestaand beleid op stimulering van procesefficiency is nodig, om 

zijn uitwerking te bevorderen teneinde de beoogde besparing/procesefficiency mogelijk te maken 
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 Een adequaat financieel instrumentarium:  een financiële bijdrage van de overheid 

aan de onrendabele kosten van de maatregelen die richting 2030 oploopt naar een 

bedrag van € 550 mln à 1000 mln per jaar9. 

 De huidige inventarisatie van mogelijke projecten in alle clusters laat zien dat de 

doelstelling gehaald kan worden voor gemiddelde kosten per ton CO2 reductie die in 

vergelijking met andere tafels zeer aantrekkelijk zijn.  

Indien echter de programmatische aanpak behorende bij de indicatieve doelstelling van 

14,3 Mton emissiereductie in de komende jaren onvoldoende resultaat dreigt op te 

leveren kan de overheid aanvullende maatregelen10 introduceren voor partijen die 

onvoldoende bijdragen, onder de harde voorwaarde dat deze maatregelen passen binnen 

het level playing field. 

 Beschikbaarheid van financieringsmogelijkheden en risicodeling via o.a. INVEST-NL 

 Beschikbaarheid van voldoende betaalbare en duurzame elektriciteit 

 Goede marktordening en tijdige beschikbaarheid van nieuwe en aangepaste 

infrastructuren (onder overheidsregie), denk hierbij ook aan ‘hergebruik’van ‘oude’ 

(aardgas)infrastructuur.  

 Inzet op Europese en internationale kaders marktordening, subsidies, regulering, 

accounting, en de (NW) Europese ambities: ook het wegnemen van belemmerende 

regels rond ETS-accounting, gebruik maken van Europese (ontwikkel) fondsen, EIB, e.d. 

 Voldoende middelen om innovatie te versnellen en te leren van pilots: verruiming van 

de Klimaatenvelop en specifieke budgetten voor missiegedreven innovatie 

 Voldoende hoog opgeleide beroepsbevolking: inzet van industrie, onderwijswereld en 

overheid om het tekort aan goed geschoold personeel te verminderen. 

 

Voor verdere uitwerking 

Om eind 2018 een definitief akkoord te hebben waar ook de industrie zich met vertrouwen 

aan kan confirmeren en belangrijker, waar de industrie ook echt mee kan werken, zal er nog 

veel moeten worden uitgewerkt. Dat betreft onder andere: 

 Verdere uitwerking van de maatregelen en plannen in de diverse regio’s en door de 

verschillende deelsectoren (Chemie, Raffinage, Technologische industrie, Metaal, Papier, 

Glas, Cement, Voedingsmiddelen, Afvalverwerking, ICT, Olie & gas exploitatie, 

bouwmaterialen, …) om daarmee concrete programma’s te kunnen starten 

 Partijen willen CCS via een programmatische aanpak ontwikkelen11, waarbij zicht moet 

zijn op de beste keuzes rond de vraagstukken genoemd in de voetnoot.  

 Verdere uitwerking van de instrumentenmix waarmee met normering, maatwerk en 

financiële prikkels de juiste incentive voor de transitie wordt vormgegeven (ook voor 

scope 2 en 3 maatregelen);  er zijn partijen die bij de uitwerking van 

financieringsinstrumenten een bodemprijs voor CO2 willen betrekken. Naar de effecten 

van de CO2-prijs zal verder onderzoek moeten worden gedaan 

 Verdere uitwerking van de generieke regels in de wetgeving in relatie tot de ruimte voor 

maatwerk; op basis van een helder wetgevingskader moet er in een transitie ruimte zijn 

om aan te sluiten bij specifieke omstandigheden en natuurlijke verandermomenten  

 Verdere uitwerking en definiëring van de begrippen level playing field en onrendabele 

kosten 

 Verdere uitwerking hoe groei en nieuwe toetreders tot de markten op een eerlijke manier 

gefaciliteerd worden zonder het doel van 2030 aan te tasten 

 Goede afspraken over monitoring, (carbon) accounting en het waarderen van 

grensoverschrijdende projecten  

                                            
9 Dit bedrag dient nog nader gespecificeerd te worden.  
10  Deze aanvullende maatregelen zijn niet van toepassing indien de doelstelling niet behaald dreigt te worden door in gebreke blijven van 

andere partijen dan de industrie die nodig zijn bij het realiseren van projecten. 
11 Om CCS en op termijn CCU, toe te kunnen gaan passen, moeten nog verschillende keuzes gemaakt worden. 

Dit gaat bijvoorbeeld om keuzes over de rol- en kostenverdeling tussen private en publieke partijen bij het 

transport en opslag van CCS, de lange termijn aansprakelijkheden rond de opslag van CO2 en de aanslui-

ting van de ontwikkeling op CCS op de buitengebruikstelling van bestaande olie- en gasinfrastructuur. 
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 Uitwerken marktordening, regie en investeringsplannen voor benodigde extra en 

aangepaste infrastructuren met aandacht voor regionaal specifieke voorzieningen en 

kennisgebieden. 

 Vormgeven van de netwerktarieven op een wijze die bedrijven financieel beloont als ze 

een bijdrage leveren aan de netbalans  

 Opstellen en uitwerken van een programmatische organisatievorm, waarin 

missiegedreven innovatie- en pilotprogramma’s in een samenhangende agenda voor de 

industrie vormgegeven kunnen worden(inclusief de systeemvraagstukken die 

sectoroverstijgend zijn) 

 Extra impuls aan Techniekpact en aan werkplaatsen waar innovatie en onderwijs 

samenkomen voor ‘een leven lang ontwikkelen’ om daarmee het arbeidsmarktprobleem 

van een tekort aan goed geschoold personeel te verhelpen.  

 Het ontwikkelen van een investeringsklimaatmonitor 
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Doel en opgave sectortafel Industrie 

Het doel van de sectortafel industrie is het sluiten van een (deel)akkoord als integraal 

onderdeel van het Klimaatakkoord, waarmee zowel de CO2-emissiereductieopgave van het 

kabinet voor 2030 als een circulaire, duurzame en internationaal concurrerende industrie in 

2050 worden bereikt. Dit vraagt om een visie op de Nederlandse industrie in 2050, afspraken 

over de meest effectieve maatregelen en op te starten projecten zowel gericht op de korte 

termijn uitrol en opschaling (projecten en pilots), het benodigde instrumentarium, als een 

middellange termijn brede innovatieagenda. Vanuit de werkgroepen van de Industrietafel 

wordt input geleverd; de branches en bedrijven kunnen zich committeren aan onderdelen 

hiervan en de overheid faciliteert. 

   

 

Hoewel de cijfers kleine verschillen tonen, laten bovenstaande plaatjes zien dat de 

Nederlandse industrie (incl. de afvalverwerkende sector) sinds 1990 al een forse 

broeikasgasemissiereductie van 31,6 Mton (36,4% t.o.v. 1990) heeft bereikt. De nationale 

opgave van 49% CO2eq-emissiereductie is op basis van PBL-modellen voor de industrie 

vertaald in een indicatief emissieplafond van 35,7 Mton in 2030. Dat is - ten opzichte van 
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1990 - een reductie van bijna 59%. Ook zijn partijen verzocht te bezien, hoe een reductie 

van 55% bereikt kan worden, maar daarvoor zijn door het kabinet geen additionele 

verdelingen aangegeven. Een opgave van 55% zou voor de industrie een plafond van 30,7 

Mton12 in 2030 kunnen betekenen. Voor 2050 zal voor de industrie toegewerkt moeten 

worden naar netto (vrijwel) 0% CO2eq-emissie. 

Het Rijk maakt onderscheid tussen bestaand beleid (uitvoering Energieakkoord voor 

duurzame groei en F-gassen convenant, etc --- het ‘basispad’) waarmee ca 5,1 Mton kan 

worden gerealiseerd en aanvullende maatregelen en  beleid (14,3 Mton) om tot het beoogde 

plafond in 2030 te komen. De cijfers voor de reductie zijn indicatief. 

In deze opgave moet ook rekening worden gehouden met economische groei. In de PBL-

cijfers is van een gemiddelde groei van 1,75% per jaar uitgegaan13, maar voor concrete 

bedrijven en/of regio’s kan daar fors van worden afgeweken. Te strikt vasthouden aan 

(lineaire) opgaven op bedrijfs- of regioniveau kan negatief doorwerken op onze welvaart (en 

daarmee financieel draagkracht voor de transitie), wanneer bedrijven ervoor zouden kiezen 

de economische groei te realiseren in landen waar de emissiereductie minder streng wordt 

nagestreefd. Netto moet echter wel de doelstelling gehaald worden. 

 

  

                                            
12 49% aandeel industrie = ca 11,3 Mton; 55% aandeel = ca 16,3 Mton => 5 Mton verschil 
13 Met bijbehorende extra CO2 of andere broeikasgas uitstoot 
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Het verhaal naar 2050 – een industrie in transitie 

De Nederlandse (veelal energie-intensieve) industrie is een van de sectoren waarin Nederland 

gespecialiseerd is. De Nederlandse productie-units zijn sterk geïntegreerd qua warmte- en 

processtromen en behoren tot de meest energie- en CO2-efficiënte in de wereld. Het over-

grote deel van de producten wordt geëxporteerd. De industrie is een belangrijke aanjager 

van de Nederlandse economie (21% van BNP) en biedt veel directe en indirecte werkgelegen-

heid. De industrie draagt ook voor ca. 30% bij aan de Nederlandse CO2 emissies. Met haar 

geavanceerde technologie, op innovatie gerichte bedrijfscultuur en jarenlange inzet op ver-

duurzaming is zij goed gepositioneerd om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de voorge-

nomen klimaatdoelen.  

 

In 2050 zien wij een Nederland voor ons met een bloeiende, circulaire en mondiaal  toonaan-

gevende industrie, waar de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is. Waar duurzame bio-

massa de grondstof blijft voor een vitale voedingsindustrie, maar waar ook voldoende duur-

zame biomassa beschikbaar is gemaakt voor andere duurzame toepassingen. Waar uit water-

stof, duurzame biomassa, uit CO2 en uit reststromen en -gassen grondstof wordt gemaakt 

voor o.a. de chemie of  brandstof voor de lucht- of zeevaart. Waar fabrieken elektriciteit, ge-

othermie en groen gas gebruiken voor hun energiebehoefte. Waar de industrie helpt om de 

schommelingen in elektriciteitsproductie van zon en windparken  op te vangen. En waar we 

restwarmte  hergebruiken in de industrie of benutten voor het verwarmen van woonwijken of 

hergebruiken in de glastuinbouw. Hierdoor en met behulp van vergaande digitalisering zijn 

waardeketens en productiemethoden fundamenteel veranderd – we maken circulaire, duur-

zame producten met duurzame processen. 

 

Het is van belang om het transitiepad naar 2050 zodanig vorm te geven dat de opgave van 

bijna geen CO2eq-emissie wordt gehaald en tegelijkertijd de concurrentiepositie van het Ne-

derlandse bedrijfsleven in de wereld behouden blijft. Hiermee wordt én ingezet op een duur-

zamer wereld, én blijft de innovatieve en efficiënte maakindustrie bijdragen aan werkgele-

genheid en welvaart. Zo wordt een aantrekkelijk en navolgbaar voorbeeld gesteld aan andere 

landen. Nederland is nu al een innovatief land waar de industrie in de voorhoede van duur-

zame bedrijven staat, die positie willen wij behouden en benutten. 

 

Versnelling van de transitie kan kansen bieden voor  bedrijven in Nederland omdat zij daar-

mee sneller en beter voorbereid kunnen zijn op de nieuwe economie en deze kennisvoor-

sprong internationaal kunnen vermarkten. Maar versnelling biedt ook risico’s als door de kos-

ten van de transitie de concurrentiepositie op korte termijn in gevaar komt en vergelijkbaar 

beleid in andere landen veel langer op zich laat wachten14. We hebben economische groei 

met een ‘level playing field’ nodig voor het behoud van onze welvaart en om  de transitie  te 

laten slagen. Niettemin moet er naast opbouw van nieuwe industrie en ombouw van be-

staande industrie rekening gehouden worden met afbouw van bedrijfsactiviteiten die niet 

passen in de transitie naar CO2 neutraliteit. Het heeft bovendien voor het klimaat geen zin als 

productie uit Nederland verdwijnt en vervangen wordt door import van minder schoon gepro-

duceerde producten uit het buitenland.  

 

De transitie van de huidige Nederlandse industrie, die hoofdzakelijk gevoed wordt met fos-

siele grondstoffen, naar een concurrerende en op duurzame bronnen gebaseerde industrie in 

2050 vraagt om systeemveranderingen. De inzet is dat Nederlandse (vestigingen van) bedrij-

ven een koploperrol ten opzichte van buitenlandse concurrenten gaan vervullen. Deze transi-

tie zal wereldwijd zowel winnaars als verliezers kennen en gaat over opbouw, ombouw en af-

bouw van productie. Deze transitie zal rond 2030 hebben geleid tot grote en zichtbare sys-

teemveranderingen en per industriecluster zal dat specifiek worden ingevuld rekening hou-

dend met de geldende uitgangssituaties.  

 

                                            
14 . Er zal dus gedegen, bewust en selectief gekeken moeten worden om te bepalen op welke gebieden we wil-

len versnellen en welke gebieden we in de pas willen lopen met de rest van de wereld. 
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Voor die grote systeemveranderingen richting de circulaire economie zijn nog innovatie en pi-

lots nodig die op korte termijn maar beperkt emissiereductie opleveren, maar op de lange 

termijn zijn ze essentieel voor het klimaatneutraal maken van de industrie. Voor deze innova-

ties en pilots is op korte termijn wel een extra impuls nodig.  Samenhangende programma’s 

zijn nodig waarbij de nieuwe, duurzame waardeketens voor de industrie in Nederland worden 

opgebouwd. Op die manier wordt perspectief geboden waarbij economische en sociale doelen 

gecombineerd worden met groene welvaart.  

De belangrijkste thema’s voor de periode tot 2030 zijn elektrificatie en waterstof15, energie-

efficiency op bestaande processen, circulariteit, inzetten van biomassa en afval als grondstof 

voor producten als kunststoffen, energiezuinige (eind)producten, recycling en CCS. Daarbij is 

maatwerk (per cluster) nodig zodat aanpassingen aan productie-units en de benodigde ener-

gie-infrastructuur gelijk opgaan. 

 

De industrietransitie laat zich niet alleen aan de Nederlandse (industriële) schoorsteen me-

ten: uitkoppeling en levering van restwarmte aan de gebouwde omgeving en de landbouw, 

levering van biobrandstoffen aan de mobiliteit, koolstofarme producten die geïmporteerd - en 

geëxporteerd worden, hergebruik van koolstof houdende grondstoffen zoals recyclebaar plas-

tic, (buitenlands) afval, CO en biomassa en vermindering van elektriciteitsgebruik zijn voor-

beelden van belangrijke CO2-emissiereductie-effecten, die zich niet aan de schoorsteen van 

de Nederlandse industrie laten meten, maar wel voor Nederland als geheel de uitstoot verla-

gen. De toekomst van de industrie zal in een circulaire economie zijn. Bij veel oplossingen is 

samenwerking nodig tussen de maakindustrie, basindustrie, inzamelings- en recyclingbedrij-

ven en de afvalsector. 

 

 

   

Het klimaat kent geen grenzen. Dit geldt zeker voor onze sterk op export georiënteerde eco-

nomie en industrie. Vanuit circulair grondstoffengebruik en grensoverschrijdende en sector-

overstijgende aspecten is een bredere – internationaal af te stemmen - definitie van de kool-

stofarme economie nodig: de CO2-footprint van producten over de hele waardeketen moet 

hierin centraal staan en dat vergt internationale afspraken over accounting hiervan (block-

chains en CO2-labelling kunnen hierbij helpen). 

 

 

 

                                            
15 Onder meer voor synthetische koolwaterstoffen 
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NB – Nederland kan (wellicht samen met de sterke ICT-sector) een initiërende rol spelen om 

internationaal aandacht te vragen voor accounting van de CO2-footprint van producten. Daar-

toe zijn afspraken over toerekening van emissies (ook van lucht en scheepvaart) en digitale 

accounting belangrijke bouwstenen. Het voordeel is evident in het licht van internationale af-

spraken over grensoverschrijdende samenwerking en toerekening van bijdragen aan de emis-

siereductie. Het kan ook bijdragen aan het creëren van markten voor duurzame producten. 

 

De huidige uitstootdefinities (UNFCCC/EU/ETS) en accounting zijn nog ontoereikend voor de 

gewenste transitie naar circulair koolstofgebruik in plaats van slechts het voorkomen van uit-

stoot of opslag. Momenteel telt het onder de grond opslaan van CO2 wel mee onder ETS, 

maar het opslaan in producten (plastics) met een lange levensduur niet; transport per buis-

leiding telt wel mee maar per schip niet en ook de toerekening van grensoverschrijdende 

maatregelen vraagt aandacht. Het is voor het draagvlak voor de transitie van belang dat de 

Nederlandse welvaart op peil blijft binnen de grenzen van die op de CO2-footprint afge-

stemde, verbeterde en aangevulde (beleids)kaders. Daarom moet economische groei moge-

lijk blijven. 

In het nationale Uitvoeringsprogramma CE 2018-2023 staat dat het kabinet aanvullende me-

chanismen gaat onderzoeken die de markt stimuleren om te investeren in producten en dien-

sten met minder CO2-uitstoot en meer hergebruik (o.a. CO2-schaduwprijs). Aanbeveling is 

een gezamenlijke verkenning vanuit Klimaatakkoord & Uitvoeringsprogramma CE waarbij 

verschillende instrumenten bekeken worden voor zowel ETS- als niet-ETS sectoren, juist om-

dat cross-sectorale uitwisseling van CO2-stromen en andere reststromen plaatsvindt. 

Het is voor zowel de Nederlandse welvaart als voor de klimaatdoelen van belang, dat het ves-

tigingsklimaat voor de industrie in Nederland  goed blijft; de Nederlandse productie units be-

horen reeds tot de meest energie- en koolstofarme productie-units in de wereld. Productie 

beperken in Nederland en meer importeren betekent vrijwel zeker de emissie elders verho-

gen, omdat een groeiende wereldbevolking met toenemende welvaart de vraag naar voedsel, 

transport en producten (kunststoffen, metalen) zal laten stijgen. 

Het tempo van de industrietransitie zal verschillen per deelsector en per bedrijf. Voor de voe-

dings- papier-, metaal- en glasindustrie is recycling16 reeds in belangrijke mate aan de orde. 

In bijvoorbeeld de chemie is dit proces- en markttechnisch complexer en zullen nog grote 

stappen naar circulariteit moeten worden gezet. Ook is het tempo van ontwikkelen van 

nieuwe circulaire industrieën sterk afhankelijk van innovatie en de juiste (internationale) 

randvoorwaarden. En sommige activiteiten zullen moeten stoppen omdat ze niet passen bij 

een duurzame concurrerende industrie. 

 

  

                                            
16 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/15/via-recycling-9-procent-van-materialen-weer-in-economie 
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De belangrijkste maatregelen en technologieën – Oplossingskaders en handelings-

perspectief 

 

Op basis van de input van de werkgroepen en diverse rapporten en routekaarten kan de 

industrietransitie bereikt worden door: 

1. Verhogen van de proces- en energie-efficiency 

Warmte-cascadering17, warmtepompen, stoomrecompressie, vervanging hoge temperaturen 

door energie-efficiëntere methoden (membranen, centrifuges, warmtepompen, warmteboilers, 

aandacht voor behoud WKK’s, gelijkstroom, e.d.)  en inzet van reststromen zoals stoom, 

restwarmte, biogas en bijstromen vanuit de Agro-Food. Veel van deze maatregelen zullen buiten 

het hek van een individueel bedrijf plaatsvinden en leiden op die manier tot ketenefficiency. Dat 

gaat o.a. om het uitkoppelen van restwarmte naar de gebouwde omgeving. Daarnaast vinden 

ook geheel nieuwe procesontwerpen plaats zoals bij staal. 

2. Veranderen van de energiedrager 

Overstap van fossiele naar duurzame energiedragers, waaronder Ultradiepe geothermie 

(warmtenetten, hernieuwbare elektriciteit, biomassa, groen gas, geothermie, groene 

waterstof, ontwikkeling elektrische fornuizen) gecombineerd met elektrificatie van 

processen: hoge temperatuur elektrische boilers,  elektrische fornuizen, 

elektrochemische processen (w.o. elektrolyse voor groene waterstof) en aandrijvingen 

(motoren, compressoren). 

3. Veranderen van de grondstof 

Waterstof als grondstof18; veranderen en hergebruiken van grondstof: CCU, biomassa, 

mechanische en / of chemische recycling, waste2chemicals en metalfuels. Dit zijn vaak scope 3 

maatregelen die een belangrijke emissiereductie kunnen leveren. 

4. Reductie van niet-CO2-emissies  

Bijvoorbeeld verminderen van de uitstoot van lachgas en F- gassen. Het gaat hier ook om 

verminderen van methaanemissies bij de winning van aardgas. 

5. Afvangen en opslaan van koolstof onder de grond (CCS) of in materialen (CCU)  

6. CCS draagt niet alleen bij aan versnelling van de CO2 emissiereductie, maar vormt ook 

opmaat  naar hergebruik van CO en CO2  (CCU) waarvoor grootschalige productie van duurzame 

waterstof nodig is (zie ook tekstblok op pagina 3 en 4).  

                                            
17 Afspraken over levering restwarmte/rest-stoom kunnen structurele besparingsmaatregelen in de weg staan 

en moeten dus het resultaat zijn van een bredere afweging dan een momentane. 
18 Bijvoorbeeld voor synthetische koolwaterstoffen 
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De randvoorwaarden – wat is er nodig? 

Uitstekende infrastructurele voorzieningen maken van Nederland een aantrekkelijk land voor 

de (blijvende) vestiging van een CO2 neutrale industrie. De industrietransitie vraagt om 

grootschalige aanpassingen in de energie- en grondstoffeninfrastructuur. Er zal significant 

geïnvesteerd moeten worden in (verzwaring van) elektriciteitsaansluitingen, buisleidingen, 

grootschalige elektrolyse capaciteit en warmte-stoomnetten. Daarbij moet vervoer over 

water, over de weg en per trein ook worden meegewogen.  

Eén van de voordelen van de elektrificatie van de industrie (processen en groene 

waterstofproductie) is dat de industrie een belangrijke bufferfunctie kan vervullen in het 

balanceren van de elektriciteitsnetten in Nederland. De vijf grotere industrieclusters liggen 

daarbij goed verspreid over Nederland, zodat die buffer ook regionaal benut kunnen worden 

en de benodigde backbone overzichtelijk kan blijven. Enkele clusters liggen bovendien 

gunstig aan zee voor de aanlanding van windenergie op zee, zodat op vraag en aanbod 

gecoördineerde aanleg de kosten aanzienlijk kan reduceren. Het gaat dus om ketenaanpak en 

ketenveranderingen. Transport van moleculen (gassen en vloeistoffen) is vaak goedkoper dan 

transport van elektriciteit19; dat vraagt dus om zorgvuldige en integrale afweging van 

investeringsbeslissingen.  Een slimme mix van maatregelen en de sturing daarop  kan 

investeringen voorkomen waar je later spijt van krijgt.         

Dit gaat allereerst om verhoogde investeringen in bestaande gas- en 

elektriciteitsinfrastructuur door bijvoorbeeld netverzwaringen voor elektrificatie of ombouw 

van aardgasleidingen. Vanwege de beschikbare ruimte, vergunningstrajecten, grondaankoop 

en de technische uitvoering moet rekening gehouden worden met lange doorlooptijden voor 

deze werkzaamheden. Tijdige duidelijkheid over de elektrificatiebehoefte van de industrie zal 

lokaal noodzakelijk zijn om op tijd de benodigde infrastructurele aanpassingen door te 

voeren. Tijdige beschikbaarheid van betaalbare infrastructuur bepaalt het tempo van de 

energietransitie20.  

Daarnaast gaat het om investeringen in andersoortige infrastructuur, zoals warmte-, stoom 

en CO2-en H2 netwerken. Dit vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke ordening waarbij 4 

ruimtelijke principes van belang zijn: 

• Zuinig en meervoudig ruimtegebruik. Het voorkomen van verspilling van ruimte door 

inefficiënt ruimtegebruik, en ingrepen voor klimaat en energie zo veel mogelijk 

combineren met andere functies op dezelfde oppervlakte.  

• Het helpt dan ook om vraag en aanbod van energie dicht bij elkaar te brengen. Dicht bij 

elkaar organiseren van opwek en verbruik van energie bespaart ruimte voor 

infrastructuur om ze met elkaar te verbinden en daarmee ook kosten.  

• Door waar mogelijk het meekoppelen en combineren van opgaven in een gebied kunnen 

de klimaattransitie en andere opgaven in samenhang met andere belangen beter én 

efficiënter worden aangepakt.  

• Voor een goede inpassing aan te sluiten bij specifieke kenmerken van het gebied. Geen 

twee locaties in Nederland zijn hetzelfde: ieder gebied heeft eigen kenmerken, een 

specifieke cultuur en ruimtelijke structuur. Iedere ingreep vraagt daarmee om maatwerk. 

Dit geldt ook voor ingrepen in de ondergrond. 

Vanuit de ruimtelijke analyses rond de behoefte aan infrastructuren komt steeds meer het 

beeld naar voren, dat punt-naar-punt verbindingen tot suboptimale keuzes kunnen leiden21 

en het denken in backbone-netwerken met distributieaftakkingen een betere benadering zou 

                                            
19 Verstandig mee omgaan, want energieverliezen door omzetting van energiedrager kunnen de besparingen 

op netwerkkosten teniet doen 
20 Het is denkbaar dat versnelde uitrol van wind op zee en elektrificatie van de industrie via contracten direct 

aan elkaar worden gekoppeld; op die manier kunnen sommige risico’s bij de ontwikkeling van windparken 

op zee en bij elektrificatie tegen elkaar wegvallen. 
21 Bekeken moet worden per infrastructuur of het op lange termijn kosteneffectiever uitgerold kan worden als 

private punt-naar-punt verbindingen of als publiek backbone-netwerk. In de regel zullen backbone-netwer-

ken beter passen bij infrastructuren die langetermijngroeiperspectief hebben en punt-naar-punt verbindin-

gen passen beter bij infrastructuren die van tijdelijke aard zijn. 
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kunnen zijn, ook vanwege de voordelen die publiek beheerde en onafhankelijke infrastructuur 

kan bieden.  

Publieke backbone infrastructuur vergt evenwel regie: de Rijksoverheid zou het beste op 

nationaal niveau die regierol kunnen vervullen22; provincies en gemeenten hebben op 

regionaal niveau een coördinerende taak. Overleg van overheden met de netwerkbedrijven 

(zowel landelijk als regionaal) en de energie-verbruikende partijen is daarbij nodig. Er zijn 

afspraken nodig over regie en publiek private rolverdeling om projecten te kunnen realiseren. 

Door de elektriciteitsnetten van de windparken op zee direct te koppelen aan 

(hoogspanningsstations nabij) de industriegebieden aan de kust kan capaciteit worden 

vrijgespeeld in de bestaande netten waardoor verdere investeringen in de netten op land 

voorkomen kunnen worden. De inzet van grootschalige nieuwe gelijkstroomverbindingen 

kunnen de netkosten verder reduceren. 

De industrietransitie vergt meer dan investeringen in procestechnologie en infrastructuur: ook 

digitalisering en aandacht voor sociaaleconomische en institutionele innovatie is noodzakelijk 

om de transitie kostenefficiënt uit te voeren én na de transitie een sterke concurrentiepositie 

te hebben. Uitwerking daarvan zal in een missie-gedreven Kennis- en Innovatieagenda voor 

de Industrie vorm krijgen.  

Net als in andere sectoren zal er een groeiende behoefte zijn aan goed opgeleid technisch 

personeel. Investeren in de arbeidsmarkt is zeer urgent --- gebrek aan goed opgeleid 

personeel kan een enorme vertraging opleveren van de uitvoering van de verduurzaming. 

Samenwerking tussen en intensiveren van de activiteiten van de onderwijsinstellingen (meer 

instroom studenten), het Techniekpact en het bedrijfsleven is cruciaal om nieuwe concepten 

voor MBO en HBO te vinden voor ‘een leven lang leren en ontwikkelen’ dat tevens past in het 

veranderende industriële landschap. 

De transitie betekent dat waardenketens veranderen en businesscases opnieuw moeten 

worden uitgevonden. Er wordt niet voor niets over systeemveranderingen gesproken. Al deze 

punten samen maken duidelijk dat de transitie een enorme opgave is. 

 

Criteria waarop de uitkomst getoetst kan worden 

• Draagt de maatregel bij aan de klimaat- en energietransitie?  

• Draagt de maatregel bij aan de opbouw van nieuwe waardeketens die Nederland 

toegevoegde waarde zal geven? Draagt de maatregel bij aan reductie elders in de keten? 

• Past de maatregel in het eindbeeld naar 2050 (duurzaam, circulair, nul-emissie, criteria 

voor biomassa) of is deze een noodzakelijke tussenstap daarheen (zonder dat het tot 

lock-in leidt)? 

• Hoe effectief, kostenefficiënt en uitvoerbaar zijn de maatregelen/instrumenten? Denk ook 

aan uitvoerbaarheid in termen van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

• Draagt de maatregel bij aan de regionale energiestrategieën (RES) , bijvoorbeeld door de 

uitkoppeling van restwarmte? 

• Zijn de ruimtelijke consequenties voldoende in beeld? 

• Hoe passen de maatregelen in de tijd? (niet alles op het laatste moment) 

• Zetten de maatregelen ook voldoende innovatie en pilots in gang voor de hele transitie? 

• Wordt voldoende rekening gehouden met de toekomstige (vraag)ontwikkelingen? 

• Blijft de concurrentiekracht tijdens de transitie behouden? Blijft Nederland aantrekkelijk 

als land om in te investeren (vanuit perspectief buitenlandse aandeelhouders)? 

• Is er voldoende breed draagvlak voor de maatregelen? 

• Hebben we voldoende mensen die ook voldoende opgeleid zijn? 

  

                                            
22 Vergelijkbaar met de wegen en water infrastructuur planning 
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Enkele randvoorwaarden die vanuit de overheid en de industrie worden gesteld 

• Sluiting kolengestookte centrales, bestaande 1:1 afspraken (MEE en 9PJ) en financieel 

kader Rijksoverheid staan niet ter discussie 

• Houdt rekening met de afspraken uit het rijksbrede programma Circulaire Economie, uit 

het Grondstoffenakkoord en Uitvoeringsprogramma 2018-2023 

• Regelgeving moet uitvoerbaar zijn en in lijn zijn met Europese kaders 

• Maatregelen moeten passen binnen omgevingsplannen en –visies 

• Vanuit de industrie wil men ruimte blijven houden voor CO2-efficiënte groei van de 

industrie 

• Betrek de maatregelen in scope 2 en 3 bij het bepalen van de optimale paden in de 

transitie 

• Bekijk de energie- en de grondstoffentransitie en de daarvoor benodigde infrastructuur in 

onderlinge balans en onderdeel van algehele systeemtransitie in Nederland 

• Houdt rekening met de lange planningshorizon (groot onderhoud cycli van 5 tot 7 jaar; 

proven technology om downtime na installatie te voorkomen) en met reële 

terugverdientijden23. 

• Stimuleer ketensamenwerking (kringloopsamenwerking tussen bedrijven inclusief de 

energiebedrijven) en partnerschap tijdens de transitie tussen overheid, bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties   

 

Bij de uitwerking van maatregelen wordt derhalve gevraagd om: 

1. Langjarig stabiel investeringsklimaat en meerjarig stabiele wet- en 

regelgeving: gericht op continuering en versterking van de verschillende industriële 

clusters in Nederland. Ook zal wetgeving moet worden aangepast, zoals bijvoorbeeld op 

het gebied van verbetering uitvoerbaarheid regels rond energie-efficiency en de netcodes 

benodigd voor gelijkstroomnetwerken.  

2. Oplossing van het OPEX-probleem24: het prijsverschil tussen aardgas/fossiel en 

duurzame energiebronnen en (te lage) ETS-prijzen. Een aanvullende CO2-prijs in  (NW) 

Europa zou een optie kunnen zijn, indien dat geldt voor alle bedrijven en er geen 

‘weglek’ optreedt (of voor weglek wordt gecompenseerd; maar er bestaan vele andere 

opties die ook bekeken moeten worden). Dit werkt overigens niet voor de koolstofatomen 

van aardgas die als grondstof worden ingezet. 

3. Financieringsconstructies, waarbij het risico van een onvoldoende internationaal 

(minimaal Europees) gelijk speelveld en een onvoldoende snel stijgende ETS-prijs mede 

worden gedragen door overheden25 (onder andere InvestNL, EIB of garantieregelingen). 

Hierbij kan ook gedacht worden aan nieuwe publiek-private samenwerkingen tussen 

netwerkbedrijven en overheid waarbij infrastructuur wordt aangelegd als katalysator voor 

de transitie.  

4. Investeringen in duurzame energie en benodigde infrastructuren en regie op 

infrastructuur (inclusief hergebruik van oude (gas)infrastructuur) op nationaal niveau op 

basis van een nationale structuurvisie en coördinatie op regionaal niveau door provincies 

en gemeenten. Er is tijdig voldoende betaalbare groene stroom nodig. 

5. Aanpassing van (internationale) regels rond CO2-accounting gericht op onder 

andere de circulaire economie. Afspraken over CO2 accounting van grensoverschrijdende 

projecten, scheep- en luchtvaart en uitwerking van internationale keteneffecten (bv. 

CCU, groene en circulaire feedstock). ETS-regels voor transport (anders dan via 

buisleidingen) en opslag in materialen (kunststoffen) aanpassen 

6. Aanpassing van (internationale) afval- en chemische wetgeving en 

afvaltransportwetgeving gericht op optimale verwaarding van afvalstoffen, zodat de stap 

van afval naar grondstof sneller gezet is of afval nooit een afvalstatus krijgt. Daarnaast 

ontwikkeling van een gerichte importstrategie voor afvalstoffen en secundaire 

                                            
23 Investeringen in nieuwe productiemethoden doe je voor veel langere tijd (30 tot 50 jaar) en zijn zeer kapi-

taalintensief. Zowel de omvang van de investeringen als de terugverdientijden vragen om zorgvuldige plan-

ning en inschatting van markten en concurrentie. Ook met het oog op de beperkte tijd voor de transitie is 

het gezien de lange investeringscycli van belang dat tussen 2020 en 2030 al de nodige stappen worden ge-

zet 
24 Naast dit specifieke probleem van het verschil in energieprijzen, speelt ook de rentabiliteit van de CAPEX 
25 Hierbij is het zaak rekening te houden met marktconforme financieringsvoorwaarden 
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grondstoffen zodat er voldoende aanbod aan bio-based en waste-based grondstoffen is 

voor de industrie. 

7. Programmatische coördinatie en samenwerking tussen (netwerk)bedrijven en 

overheden (bij innovatie ook kennisinstellingen) gericht op het bouwen van nieuwe 

waardeketens en duurzame samenwerkingsverbanden26 waar Nederland onderscheidend 

kan zijn en het doen realiseren van projecten en maatregelen waarbij 

vergunningstrajecten voldoende vlot doorlopen kunnen worden. Snelheid en flexibiliteit 

van vergunningverlening zijn mede bepalend voor het tempo van de transitie. 

8. Rekening houden met het gehele energiesysteem. De maatregelen voor de industrie 

hebben zo omvangrijke effecten op de energievoorziening dat een integrale aanpak nodig 

is die synergie in de CO2-reductie van andere sectoren (elektriciteit, gebouwde 

omgeving) bevordert. 

9. Voldoende hoog opgeleid personeel met de juiste kwalificaties (scholingsprogramma 

/Techniekpact) 

10. Versnelling van (missiegedreven) innovatieprogramma’s, demonstratie en 

pilots27 om de industrietransitie grootschalig en gelijktijdig op veel plaatsen te kunnen 

opschalen en versnellen. Hiervoor is voldoende experimenteerruimte nodig. 

11. Gezamenlijke communicatie door de partners in het Klimaatakkoord aangaande nut en 

noodzaak van de industrietransitie, de impact ervan op onze toekomstige welvaart en de 

wijze waarop de (wereldwijde) consumptie de uiteindelijke sleutel is tot een duurzamer 

samenleving. Wegens de lokale impact van maatregelen in de regio's is ook de rol van de 

industrie in haar omgeving van groot belang.    

 

NB: ruimte voor groei. Omdat de transitie liefst met welvaartsgroei betaald wordt en 

Nederland aantrekkelijk moet blijven voor de investeringen die nodig zijn, is het van belang 

afspraken te maken die ruimte geven aan groei van de industrie binnen de uitgangspunten 

van de emissieplafonds. Vaak gaat de investering in een nieuwe productie-unit vooraf aan 

afstoting van een verouderde en dat vergt met de bestaand industrie één-op-één afspraken 

over tijdelijke verruiming van de emissie (uitgaan van een ‘normaal weerjaar’) gebaseerd op 

een afgesproken reductietijdpad. 

Daarnaast kunnen nieuwe investeringen de absolute CO2-uitstoot laten toenemen, terwijl de 

CO2-uitstoot per product afneemt. Afspraken in het klimaatakkoord zouden dergelijke 

ontwikkelingen eerder moeten ondersteunen dan afremmen. Dit soort investeringen kan ook 

leiden tot een consolidatie van de industrie in de meest energie efficiënte clusters.  Ook zijn 

maatregelen denkbaar die een tijdelijk hogere CO2-emissie in de industrie vergen, maar per 

saldo in scope 2 en 3 gunstiger uitpakken. 

Het is nodig om vooraf goed te bepalen welke randvoorwaarden gelden voor de nieuwe 

intreders, die mogelijk het pad van de transitie beïnvloeden. In het ETS-systeem is daar 

ruimte voor gecreëerd28; wellicht kan zoiets ook in de Nederlandse afspraken worden 

meegenomen. 

Bij al deze punten is het van belang, dat de industrie wordt gestimuleerd de maatregelen in 

scope 2 (verduurzaming energie-aanbod en energiebesparing) en scope 3 (restwarmte, 

klimaatneutrale grondstoffen) te nemen. Dat vergt in sommige gevallen financiële steun. 

 

  

                                            
26 De afgelopen jaren zijn PPS-verbanden verdwenen, die we nu eigenlijk weer nodig hebben 
27 Kennis- en Innovatieagenda (H8), waarop alsdan ook innovatiebudgetten van de Rijksoverheid zijn afge-

stemd 
28 Nieuwkomers (en uitbreidingen van bestaande bedrijven) kunnen, volgens de geldende allocatieregels,  aan-

spraak maken op gratis rechten van de zg New Entrants Reserve (NER). Dit betreft jaarlijks 5% van het 

aantal rechten dat in omloop wordt gebracht 
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Plannen en projecten. Wat is het voorstel? 

In de combinatie van voorstellen die uit rapporten en routekaarten valt te destilleren en de 

voorstellen voor maatregelen en projecten die in de werkgroepen van de Industrietafel zijn 

uitgewerkt, komen de volgende potentiële maatregelen op hoofdlijnen naar voren. Een aantal 

van deze maatregelen heeft verdere verdieping nodig om de exacte potentie (en tegen welke 

randvoorwaarden) in beeld te krijgen. Dit potentieel kan alleen gerealiseerd worden wanneer 

voldaan wordt aan de door de gestelde criteria en randvoorwaarden (zoals hiervoor ge-

noemd). Het potentieel is niet uitputtend, nog niet van alle bedrijven zijn alle mogelijke pro-

jecten in beeld gebracht. Het is bij deze maatregelen van belang dat er een integrale, samen-

hangende programmatische aanpakt wordt ontwikkeld. Dit is geen blauwdruk maar een inzet 

van een adaptief proces, waarin we van tijd tot tijd moeten bezien of veranderende omstan-

digheden moeten leiden tot andere keuzes. 

 

Tabel  Indicatie van hetgeen mogelijk is op basis van inventarisatie bij de werkgroepen29 

Maatregel/regio 2030 scope 1 Elektriciteitsvraag 

2030 in TWh 

2030 scope 2 en 3 

Energie-effici-

ency 

Ca 6,5 Mton  Ca 3 Mton 

Rotterdam/Moer-

dijk 

Zeeland 

Chemelot 

Noord Nederland 

Noordzeekanaal 

Overig 

0,6 Mton 

0,6 Mton 

 

0,1 Mton 

0,75 Mton 

5 Mton (ingeschat 

aanvullend potenti-

eel) 

 2- 3 Mton restwarmte 

 

0,22 Mton restwarmte 

0,1 Mton restwarmte 

0,25 Mton restwarmte 

Elektrificatie 5 – 6 Mton Ca 25 TWh + PM 

+ ca 16 TWh 

(datac.) 

 

Rotterdam/Moer-

dijk 

Zeeland 

Chemelot 

Noord Nederland 

 

Noordzeekanaal 

 

Overig 

2 Mton 

1,8 Mton 

0,1 Mton 

0,85 Mton 

 

0,25 Mton 

 

1,25 Mton (inge-

schat aanvullend po-

tentieel) 

12 TWh 

2 TWh 

0,9 TWh 

10,6 TWh (waarvan 

10 TWh datacen-

ters) 

15 TWh (waarvan 

6,7 TWh datacen-

ters) 

PM overige indu-

strie (25% wg) 

 

CCS  11 - 12 Mton  Ca 0,6 Mton 

Rotterdam/Moer-

dijk 

Zeeland 

Chemelot 

Noord Nederland 

Noordzeekanaal 

3,6 

1,7 Mton 

0,8 Mton 

2 Mton 

4,5 Mton 

 0,5 CO2 naar kassen 

 

0,08 CO2 naar kassen 

  

                                            
29 Deze tabel is indicatief, geeft geen prijzen per vermeden ton CO2 is nog niet compleet en vraagt om verdere 

inventarisatie en fact finding. Kostenefficiënte en dure maatregelen staan door elkaar en het is nog niet 

compleet 



22 

 

 

 

Blauwe/groene 

H2 

Ca 4 Mton   

Rotterdam/Moer-

dijk 

Zeeland 

 

Chemelot 

Noord Nederland 

 

Noordzeekanaal 

1,5 Mton 

0,1 Mton 

0,1 Mton H2 netw 

0,1 Mton 

1,3 Mton 

 

0,75 Mton pilot 

  

 

 

 

15 Mton (GasUnie fa-

ciliteert transport) 

Biomassa /recy-

cling / CCU 

Ca 4 Mton  2 – 3 Mton 

Rotterdam/Moer-

dijk 

 

 

 

 

 

 

Zeeland 

 

Chemelot 

Noord Nederland 

 

Noordzeekanaal 

0,16-0,5Mton stoom 

0,5 Mton biorefi-

nary, zeewier 

0,4-0,5 Mton CCU  

PM Mton recycling 

bouw- en industrieel 

afval,  zeewier 

 

 

1,2 Mton CCU 

1,5 Mton Biobased 

cascadering 

1 Mton CCU  

 

 0,3 Mton W2Ch 

0,3-0,6 overige che-

mische recycling 

 

 

 

 

2,0 Mton Steel2Ch 

0,3 Mton W2Ch 

0,1 Mton mestver-

gisting 

 

 

1,0 syn kerosene 

0,25 Mton plastic re-

cycl. 

 

Overig 

Chemelot 

Noord NL 

 

0,9Mton lachgas  

1 Mton syst. Integr. 

Emmen/Veendam 

1 Mton SCW 

0,4 Mton torrefactie 

 

 

 

 

 

 

Totalen 31 – 35 Mton  Ca 7 Mton 

 

De chemische industrie levert met innovatieve producten een cruciale bijdrage aan CO2 

reductie in de keten. In vergelijking met de traditionele producten met dezelfde functie, 

zorgen de innovatie producten voor minder gebruik van grondstoffen, meer lichtgewicht 

producten, en/of een langere levensduur. Het stimuleren van ketenefficiency is een belangrijk 

onderdeel van de wereldwijde opgave tot CO2 reductie. De CO2 reductie van deze producten 

is niet zichtbaar in het energieverbruik van de producent, maar komt tot uiting verderop in de 

keten, vaak op een andere plek in de wereld. In het maatregelenpakket moet hier rekening 

mee gehouden worden en zullen verdere innovaties op dit gebied moeten worden 

gestimuleerd. 

Waterschappen zien afvalwater als een bron van energie en grondstoffen. Naast 

energiefabrieken voor de productie van biogas worden diverse grondstoffenfabrieken 

ontwikkeld en gebouwd. toepassing van deze herwonnen grondstoffen heeft een reducerend 

effect op de emissie van CO2. Voor grondstoffen is in eerste instantie focus aangebracht op 

struviet, cellulose, alginaat bioplastic en biomassa. Voor cellulose, alginaat en bioplastic wordt 

gewerkt aan projecten om het product marktrijp te maken en met voldoende schaal om de 

potentie op het gebied van CO2 reductie ook te kunnen realiseren. 

Momenteel moet de industrie ook investeren in alternatieven voor het aardgas uit Groningen. 

Voor diverse bedrijven kan dat een moment zijn om versneld duurzame alternatieven te 
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introduceren. Het zou goed zijn om de alternatieven voor Groningen-gas zo te kiezen, dat 

daarmee de transitie wordt versneld. Dat vergt bij het uitwerken van plannen en de 

samenwerking tussen bedrijven, netbeheerders en overheden een bereidheid om daarop in te 

zetten. 

De VGI sector  (voedings- en genotsmiddelen industrie) kende in 2015 een CO2 uitstoot van 

3,6 Mton 30. Een reductie van 0,408 Mton (bijna 12%) ten opzichte van 1990. 

Op basis van deze cijfers en onder de voorwaarde van het beschikbaar komen van een 

adequaat instrumentarium (voor financiering van de onrendabele top en / of compensatie 

OPEX issues) wil de FNLI31 zich inspannen om in 2030 te komen tot maximaal 2 Mton CO2 

uitstoot voor de gehele VGI-sector. Daarmee zal de VGI-sector in 2030 uitkomen op een 

reductie van 51% ten opzichte van 1990. Ten opzichte van 2015 vergt dit een emissiereductie 

van 1,6 Mton CO2  (incl. reeds bestaand beleid.  

Dit zou mogelijk kunnen zijn via de onderstaande reductie-lijnen: 

* 0,8 Mton uit vermindering van de energievraag (door o.a. toepassing conventionele 

technieken, inzet warmtepompen tot 130 à 200 graden en procesinnovaties) 

* 0,4 Mton door alternatieve energiedragers zoals Biogas, warmtenetten, geothermie en 

waterstof 

* 0,4 Mton door elektrificatie (inclusief vergroening aan de voordeur: elektrische opwekking 

van stoom / heet water) 

Het gros van deze investeringen zal een onrendabele top (Pay Back  > 5jaar) kennen. 

Hierbij is adequate support van de overheid essentieel. 

  

                                            
30  www.emissieregistratie.nl 
31 Federatie Nederlandse levensmiddelen industrie 
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Instrumenten 

De mix van instrumenten luistert nauw: normering en een kleine opslag op de ETS-prijs ma-

ken maatregelen rond proces- en energie-efficiency rendabel, die dat nu niet zijn. Tegelijk 

doet dat een beroep op middelen die nodig zijn voor de grotere investeringen die voor de 

transitie van de industrie nodig zijn: investeren in elektrificatie, groene waterstof en nieuwe 

grondstoffen. Ook de industrie kan zijn geld maar één keer uitgeven en voor veel multinatio-

nals is dat niet automatisch in Nederland. Voor investeerders en aandeelhouders zijn rende-

ment op en betrouwbaarheid van de investeringen belangrijk en dat hangt direct samen met 

het level playing field32 waar bedrijven in de internationale concurrentie mee te maken heb-

ben. Daarnaast kan het juist aantrekkelijk zijn om in Nederland de innovatieve aanpak te be-

proeven voor deze wereldwijd wordt toegepast en daarom is het zaak om Nederland aantrek-

kelijk te houden voor investeringen. De balans tussen verplichten, normeren, heffen en subsi-

diëren is evenwel een dunne lijn. De meeste bedrijven zullen niet zo snel verdwijnen als het 

level playing field verslechtert, maar het kan er wel toe leiden dat de investeringen die we 

nodig hebben in verduurzaming naar lucratievere gebieden gaan dan Nederland en dat zal op 

langere termijn onze concurrentiepositie aantasten. 

 

De waterschappen zetten het instrument MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen) en de 

Aanpak Duurzaam GWW (grond- weg- en waterbouw) in om bij te dragen aan CO2-reductie 

via inkoop en aanbesteding, ook bij (grote) infrastructurele projecten. Daarbij is van belang 

dat de waterschappen gaan werken met CO2 schaduwprijzen. Hiervoor zullen de waterschap-

pen participeren in een landelijke taskforce van het Ministerie van IenW samen met IPO en 

VNG. Daarbij willen de waterschappen de opgedane kennis meteen toepassen in de projecten 

en programma’s van de waterschappen. Om hieraan een krachtige impuls te geven vragen de 

waterschappen financiële ondersteuning vanuit het Rijk voor een totaal van 1 miljoen euro 

per jaar voor de komende 3 jaar. Hierbij zullen de waterschappen: 

a. ervaringen op doen met CO2 schaduwprijzen en duurzaam opdrachtgeverschap door voor 

waterschappen onder andere het aanbieden van trainingen, het uitvoeren van pilots, het in-

richten van een duurzaamheidsloket voor projecten en het ontwikkelen van CO2 schaduwprij-

zen waar deze nog niet bekend zijn. 

b. gezamenlijke inkoopstrategieën voor waterschappen ontwikkelen voor chemicaliën op de 

AWZI’s, het wagenpark en de inzet van transport. 

c. een gezamenlijk inkoopstrategie ontwikkelen en een duurzaamheidsloket inrichten voor 

dijkversterkingsprojecten van het HWBP (hoogwater beschermingsprogramma). 

d. daarbij de CO2-reductie monitoren en de opgedane leerervaringen verzamelen en versprei-

den via PIANOo (professioneel en innovatief aanbestedingsnetwerk voor de overheidsorgani-

saties). 

 

Potentiële instrumenten 

Hieronder volgt een overzicht van instrumenten waaraan gedacht wordt. In de tweede helft 

van 2018 moet uitgewerkt worden hoe een combinatie van een aantal van deze instrumenten 

aan de industrie de juiste prikkels voor de transitie kan geven, met behoud van het level 

playing field.    

 

1. Wetgeving   

Een inventarisatie is nodig van de diverse wetgeving, die voor de transitie van de 

industrie van belang is. Dat lijken in elk geval de wetgeving rond energie-infrastructuur, 

Wet milieubeheer, de nieuwe Klimaatwet en de Omgevingswet te zullen zijn. Ook gaat 

het om Europese regels, die hergebruik van CO2 belemmeren33. Gedacht kan worden aan 

de ETS-regels (hergebruik CO/CO2, transport CO2 per schip), wetgeving over de rol 

                                            
32 Het begrip ‘Level playing field’ behoeft een betere definitie/uitleg. Hier zal in de 2e helft van 2018 aan wor-

den gewerkt. 
33 Voor hergebruik van CO en CO2 is in EU-verband enige tijd sprake geweest van het opstellen van een posi-

tieve lijst van producten waarbij de gebruikte CO2 in mindering mag worden gebracht op de te rapporteren 

emissie. Het ging dan om duurzame vastlegging van CO2 in bepaalde producten. De positieve lijst zou dan 

gaan gelden vanaf 2021. Deze lijst is recentelijk door de Europese Commissie vooralsnog van tafel gehaald.   
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Netbeheerder / EBN en het gebruik van buisleidingen voor diverse gassen, ruimtelijke 

procedures voor versnelling aanleg infrastructuren, van afval naar grondstof borgen in 

wet- en regelgeving en het wegnemen van andere belemmerende regels waar mogelijk. 

Daarnaast dient aandacht te zijn voor landsgrensoverschrijdende problematiek (bv hoe 

om te gaan met CO2 reductie aan de andere kant van de grens en het internationale 

transport van afval- en reststoffen). 

In de wet- en regelgeving dient ruimte te zijn voor groei van de economie en voor 

experimenteren. 

Harmonisering en verdere uitwerking van bestaand beleid op stimulering van 

procesefficiency is nodig, om zijn uitwerking te bevorderen teneinde de beoogde 

besparing/procesefficiency mogelijk te maken. Op basis van deze wetgeving kunnen de 

normen worden bepaald op grond waarvan vervolgens maatwerk mogelijk is rekening 

houdend met de verandermomenten van bedrijven en de specifieke technologische 

mogelijkheden van betreffende deelsector. Een lijst van ‘erkende maatregelen’ kan op 

grond van deze regels actueel worden gehouden34. 

2. Marktordening 

Voor het aanleggen van energie- en grondstoffeninfrastructuur is het van belang dat er 

werkende marktmodellen tot stand komen. Voor  CO2 infrastructuren met meer 

aanbieders van CO2 voor opslag  en hergebruik is gewenst helder te maken wat de 

publieke taken zijn. Ook voor warmtenetten en de backbone van buisleidingen speelt 

deze vraag, waarbij hergebruik van bestaande gasleidingen een apart aandachtsgebied 

vormt. Bij grotere netten met meer aanbieders en gebruikers zou een publieke rol voor 

de hand liggen (open access). Ook ligt dan de vraag op welke wijze de kosten hiervan 

toebedeeld gaan worden aan de gebruikers hiervan. Onduidelijkheid hierin geeft niet 

alleen vertraging in de noodzakelijke investeringen, maar kan  ook leiden tot onnodige 

complicaties en kosten bij het wijzigen van de marktordening over jaren.  

3. MEE35- en MJA3-afspraken 

De systematiek van MEE en MJA3 zou omgevormd moeten worden naar CO2-afspraken, 

mits dit een werkbaar model is voor bedrijven en toezichthouders. Hierin kan rekening in 

1-op-1 afspraken rekening worden gehouden met individuele bedrijfsplanningen van 

groot onderhoud en (vervangings)investeringen, met de daarvoor (aanleg of aanpassing 

van) infrastructuren en de inzet van middelen daarvoor.  

Het instrument ‘convenant’ – zoals nu gebruikelijk in de MEE en MJA3 sectoren – heeft 

haar meerwaarde bewezen in de afgelopen decennia, waar na 2020 op kan worden 

voortgeborduurd. In het kader van MEE-afspraken zal in toenemende mate aandacht 

moeten zijn voor ketenafspraken, die meer dan één bedrijf betreffen. Daarnaast wordt 

facilitering vanuit EZK gevraagd rond het ter beschikking stellen van advies aan 

bedrijven hoe zij het beste CO2-reductie kunnen realiseren. 

4. Vergunningverlening / toezicht / handhaving / ruimtelijke ordening 

Provincies en gemeenten zullen Regionale energiestrategieën (RES) en warmteplannen 

opstellen en vertalen in hun ruimtelijke beleid. Deze geven invulling aan de opgaven uit 

het Klimaatakkoord voor gebouwde omgeving en elektriciteit. De keuzes die bedrijven 

maken m.b.t. verduurzaming slaan neer in een gebied, denk aan de energiebronnen die 

hiervoor worden benut, de infrastructuur die hiervoor nodig is en mogelijk een 

ruimtevraag voor nieuwe of andere productieprocessen. Hier ligt een rol voor decentrale 

overheden. Zij zijn bevoegd gezag voor bedrijven om de benodigde vergunningen af te 

geven en zijn verantwoordelijk voor RO en regionale economie. De RES geven uitwerking 

aan de afspraken uit het Klimaatakkoord voor de energieproductie, de vraag naar 

elektriciteit en warmte en op  regionaal schaalniveau afgestemde infrastructuur. 

In het verlengde van deze rollen voeren decentrale overheden gesprekken met het 

bedrijfsleven over het beoogde transitiepad (het wanneer en het hoe). De ruimtelijke 

consequenties vertalen zij door in hun Omgevingsvisies en – plannen. De consequenties 

                                            
34 Zo’n lijst is er nu voor MKB, de vraag is of dit ook voor de industrie gemaakt kan worden 
35 Meerjarenafspraken energie-efficiency 
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m.b.t. de wettelijke vereisten t.a.v. energiebesparing krijgen een plek in de energie- 

efficiencyplannen van bedrijven. Ook kunnen overheden en bedrijven tot convenanten 

komen als plus op of uitwerking van een wettelijk kader. 

Voor backbone-infrastructuur en verbindingen over grotere afstanden is het van belang 

om de Rijks- of provinciale coördinatie (RCR/PCR) beschikbaar te hebben/houden zoals in 

de Wet ruimtelijke ordening bedoeld, waarmee vergunningprocedures versneld kunnen 

worden, zowel voor de aanleg van de infrastructuur als voor het verzwaren/ombouwen 

van bestaande infrastructuur. Dit vergt het opnemen van de opgaven voor de 

industrieclusters in zowel de Nationale als Provinciale Omgevingsvisies. 

Daarnaast is aandacht nodig voor de capaciteit en kwaliteit van de omgevingsdiensten  

opdat ze snel en ter zake kundig vergunningen kunnen verlenen; de nieuwe 

ontwikkelingen vragen extra kennis en risico inschattingen 

5. Financiële instrumenten36 voor de onrendabele kosten van CO2-reducerende 

investeringen  

De emissiereductie van de industrie in de afgelopen jaren heeft vrijwel zonder subsidie 

kunnen plaatsvinden (EIA en VAMIL als uitzondering). Dat betekent dat er nu weinig 

projecten en maatregelen meer zijn die rendabel te realiseren zijn zonder een vorm van 

financiële tegemoetkoming. Belangrijk daarbij is het ‘OPEX-probleem’ dat grofweg 

inhoudt dat het prijsverschil tussen fossiel/aardgas en een duurzame optie (met name 

elektriciteit) te groot is om investeringen voor de langere termijn te rechtvaardigen. Dat 

gaat voor energie (niet voor grondstoffen) veranderen door een stijgende ETS-prijs die 

ook in de aardgasprijs doorwerkt, maar prognoses voor de ETS-prijzen 2030 komen nog 

niet in de buurt van het niveau dat nodig is om dit prijsverschil te mitigeren voor de 

grotere aanpassingen (zoals elektrificatie, groene waterstof, bioraffinage en recycling). Er 

zijn procesaanpassingen, die vragen om meer energie bij elektrificatie en er zijn er die 

juist om minder energie vragen bij elektrificatie; die laatste vallen onder het begrip 

‘proces-efficiency maatregelen’. Voor proces-efficiency maatregelen geldt, dat deze soms 

op zichzelf al rendabel zijn en soms een financiële bijdrage vergen. Niet alle elektrificatie 

is automatisch energetisch efficiënter (hoeft ook niet, want CO2-emissiereductie staat 

centraal). Ook moet rekening worden gehouden met de infrastructuuraanpassingen 

binnen bedrijven en de mogelijk stijgende kosten van aansluiting op infrastructuren, die 

ook aanzienlijk kunnen zijn. 

In het Regeerakkoord wordt gesproken over verbreding van het toepassingsgebied van 

de SDE naar een CO2-instrument37. Dat kan de industrie helpen met het OPEX-probleem. 

Indien zo’n instrument de elektrificatiemaatregelen koppelt aan de eis van een PPA 

(power purchase agreement) met duurzame opwek van elektriciteit (of groen 

gas/biomassa) dan biedt dat afnamezekerheid voor de investeerders in duurzame 

energie in Nederland. Bovendien ontstaat met elektrificatie van de industrie een 

bufferfunctie voor de balancering van de elektriciteitsnetten, waar mogelijk een prijs voor 

‘flex’38 gaat ontstaan.  

Het is van belang, dat de timing van projecten voor elektrificatie spoort met zowel de 

benodigde infrastructurele aanpassingen als met de bedrijfsplanning van groot 

onderhoud. Het moment van verplichting ligt waarschijnlijk fors eerder dan bij de huidige 

SDE het geval is: investeringsbeslissingen ‘groot onderhoud’ worden vaak twee jaar voor 

uitvoering genomen en die beslissing is (mede) afhankelijk van het wel of niet hebben 

van een financiële beschikking. Een project dat in 2028 wordt uitgevoerd, moet dus al in 

2025 financieel rond zijn, waarna inkoop- en aanbestedingsprocessen beginnen. Op zich 

                                            
36 Financiële instrumenten van de overheid worden in Brussel getoetst op de staatssteunkaders 
37 De NGO’s vinden, dat dit niet ten koste mag gaan van de uitrol van duurzame energie opwek. De NGO’s vin-

den dat deze verbreding het logisch maakt dat de SDE fondsen ook aangevuld worden met de inkomsten 

van een opslag op de ETS prijs 
38 Elektriciteit is duur als ze schaars is en goedkoop als het in overvloed is – dat prijsverschil wordt ook wel als 

de prijs van flex geduid. Als de industrie bij een bepaalde prijs massaal elektriciteit gaat gebruiken, zal (tijdens 

de transitie) de elektriciteitsprijs niet gauw negatief worden (wat momenteel in Duitsland soms wel het geval 

is) 
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is dat niet zo heel verschillend van een wind op zee project, maar bij de uitwerking van 

de betreffende regeling wel een aandachtspunt. 

6. Subsidie voor innovatie en pilots/demo’s  (inclusief eventuele Europese fondsen) 

Omdat veel van de projecten die met de industrietransitie samenhangen nog innovatie 

en pilots vergen voordat de grootschalige uitrol kan plaatsvinden, zal de industrie fors in 

innovatie en pilots moeten investeren. Daarbij kan een beroep gedaan worden op 

overheidssubsidie (de Klimaatenvelop en andere innovatiesubsidies)39. Op het gebied van 

(groene) waterstof, biomassa, recycling/CCU, digitalisering en procestechnologie zijn 

innovatieprogramma’s en pilots nodig die de komende jaren zo’n € 300 mln per jaar 

vergen. 

Het zou daarbij goed zijn fieldlabs te organiseren waarbij industrie, 

onderzoeksinstellingen en leveranciers met support van de overheid nieuwe technieken 

naar een hoger TRL40 brengen.  

Overigens zijn er ook Europese budgetten beschikbaar voor pilots; het zou slim zijn daar 

goed gebruik van te maken. Nadeel is dan wel dat de aanvraagprocedures en 

startmomenten bij Europese subsidieaanvragen vaak een langere doorlooptijd kennen. 

7. InvestNL / EIB gericht op vergroten financierbaarheid van investeringen 

Participatie van de overheid in projecten vormt onderdeel van een transitie die je ‘samen’ 

doormaakt. De financiering van industrie-investeringen kan makkelijker worden indien er 

een leningfaciliteit (zoals InvestNL en EIB) beschikbaar komt. Daarmee kunnen wellicht 

projecten met een te lange terugverdientijd en of lage rentabiliteit interessanter worden. 

Dit zou je wellicht kunnen koppelen aan MEE/MJA3-achtige afspraken en/of een 

wettelijke verplichting om dit soort investeringen te doen. 

Investeringen in de benodigde infrastructuur en de grote investeringen in ombouw van 

industriële complexen zijn ook gebaat bij faciliteiten als InvestNL. Momenteel wordt met 

de taakgroep Financiering gesproken over wat er zoal mogelijk en denkbaar is.  

8. Tarieven en heffingen  

Op diverse manieren kunnen fiscale maatregelen de transitie doen versnellen of juist 

vertragen. Daarbij is het zaak om te blijven kijken naar de nettolasten voor het 

bedrijfsleven in relatie tot de concurrentiepositie (het level playing field):  

 De burger en het bedrijfsleven dragen momenteel 50/50 bij aan de ODE waaruit de 

SDE wordt gefinancierd; die verhouding kan ter discussie komen. 

 Het net op zee kan gesocialiseerd worden, wat leidt tot hogere transport- en 

aansluitkosten.  

 Een CO2-prijs bovenop de ETS-prijs kan worden overwogen; deze zou op meer bijval 

kunnen rekenen als die middelen ook direct weer voor de industrie identificeerbaar 

worden ingezet om het transitieproces van de industrie te helpen. Op die manier is 

het een soort ‘solidariteitsheffing’ van de partijen die wat later hun maatregelen 

treffen aan de koplopers.  

 Overwogen kan worden de Energiebelasting aan te passen: prijs op aardgas 

verhogen of het grootgebruikerstarief aanpassen. Ook kunnen vrijstellingen die nu 

gelden worden afgezwakt of afgeschaft. 

 Een andere gedachte is de verhoging van het BTW-tarief op koolstofhoudende 

producten in combinatie met een korting voor koolstofhoudende producten die 

aantoonbaar klimaatneutraal zijn. 

                                            
39 Bij die subsidie wordt uitgegaan van de huidige vuistregels bij de Europese staatssteun, dat 50% subsidie op 

R&D en 25% op demonstratie mogelijk is, eventueel gecombineerd met subsidies voor de onrendabele kos-

ten (zoals momenteel ook bij de SDE). Combinatie van subsidies zullen ook gecombineerd aan Staatssteun-

kaders worden getoetst 
40 TRL = technolgy readiness level 
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9. Programma gericht op arbeidsmarkt (Techniekpact centraal en samen met anderen) 

Beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel is een groot zorgpunt. Dat begint bij 

de keuze van techniekvakken op scholen via de instroom van middelbaar 

techniekonderwijs naar het aanbod van personeel. Dit bevat een kwantitatieve kant 

(hoeveelheid goed geschoold personeel) maar ook een kwalitatieve kant (innovatieve 

technieken, ICT-vaardigheden, soft-skills). Met de Centres of Expertise (HBO) en het 

MBO-programma ‘De uitdaging’ worden goede stappen gezet op leeromgevingen waar 

innovatie en scholing41 (bedrijven en onderwijs) bij elkaar komen en die ook 

aantrekkelijk zijn voor zij-instroom en bijscholing van eigen personeel van bedrijven. Dat 

vraagt nog wel een versteviging van de inspanningen van Techniekpact (meer leerlingen 

in het Techniekonderwijs) en een beleidskader van OCW dat daarop aansluit (qua 

financiering en eisen aan de instellingen --- meer practica op middelbare scholen zijn 

duur, maar zouden wel helpen om jongeren te interesseren). 

Dit moet de industrie vooral samen doen met andere sectoren (mn installateurs in de 

gebouwde omgeving), maar daar moet de industrie wel de eigen bijdrage aan leveren in 

leerplekken, baangaranties, praktijkopleiders en spullen42. 

10. Inzet op internationale afspraken en klimaatdiplomatie naar de buitenlandse 

hoofdkantoren 

Een goed functionerend Europees systeem voor emissiehandel  (ETS) is een  cruciale 

factor in de lange termijnontwikkeling richting een duurzame energievoorziening. 

Aangezien klimaatverandering  een mondiaal vraagstuk is, kan terugdringing van 

broeikasgassen het meest efficiënt en effectief op mondiaal of ten minste op Europees 

niveau vormgegeven worden. Op  mondiaal niveau is in 2015 het Akkoord van Parijs tot 

stand gekomen. Idealiter zorgt dit akkoord, waar vrijwel alle landen aan mee doen, voor 

verdergaande stappen op weg  naar meer ambitie en een gelijker mondiaal level playing 

field met prikkels om CO2eq-emissiereductie  te stimuleren. Het wenkend perspectief op 

de lange  termijn is een klimaatneutrale industrie waarbij  duurzame groei optimaal 

wordt gestimuleerd. 

De Rijksoverheid en bedrijven zouden actief moeten lobbyen en onderhandelen over een 

hogere ETS-prijs, over een bijmengverplichting voor syn- of biokerosine (marktcreatie 

voor  groene brandstoffen), over de ETS-accountingregels voor export van CO2-arme 

producten, hergebruik CO en CO2, over grensoverschrijdende emissietaakstellingen (afval 

uit EU-landen, CO uit België, misschien wel levering elektriciteit aan België) en over 

blijvende beschikbaarstelling van CO2 rechten voor goed presterende internationaal 

concurrerende ondernemingen. In Europees verband betekent in dit verband uiteraard 

ook overleg met buurlanden. 

In de missie-gedreven Kennis-en Innovatieagenda zal een voorstel worden gedaan voor 

internationale samenwerking op gebied van kennis en innovatie. Bijvoorbeeld het ECCM-

programma (Elektrochemische Conversie en Materialen) heeft veel te winnen bij 

samenwerking met Duitsland en België. Op het gebied van Chemie bestaat reeds de 

trilaterale strategie, waarbij op innovatie, energie en infrastructuur wordt samengewerkt 

met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. 

Nederland kent handelsmissies en een goed netwerk voor handelsbevordering. Het zou 

goed zijn klimaatdiplomatie daaraan toe te voegen. Veel investeringsbeslissingen voor de 

industrie worden in hoofdkantoren in de VS, India, Egypte, Noorwegen of Saoedi-Arabië 

genomen. Een actievere dialoog en inzet op ministerieel niveau kan helpen de 

beslissingsbereidheid die investeringen in Nederland te doen vergroten. Betekent wel dat 

het plaatje moet kloppen dat Nederland een heel gunstig vestigingsklimaat heeft. 

11. Afspraken over accounting en monitoring  

Het is van belang dat vooraf helderheid bestaat over de wijze waarop de voortgang van 

                                            
41 Dit moet aansluiten bij de expertises die nodig zijn voor deze industrietransitie (onderhoud op zee, wind, 

zon,.. de projectaanpak vraagt een  meer holistische benadering omdat er vaak zal worden samengewerkt 

tussen bedrijven (meerdere opdrachtgevers). 
42 Spullen in de zin van lesmateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van technologie, waar studenten mee kunnen 

leren omgaan 
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de afspraken van het Klimaatakkoord wordt gemonitord en welke accountregels daarbij 

gelden. Het gaat daarbij over de toerekening van grensoverschrijdende maatregelen over 

het waarderen van opslag van CO/CO2 in materialen en brandstoffen, maar ook over de 

wijze waarop we monitoren of we op de juiste koers zitten, omdat daar mogelijk 

tussentijdse bijsturing en herziening van de afspraken voor nodig zijn. Onder verwijzing 

naar de kadertekst over groei (tijdelijk grotere uitstoot) kan het van belang zijn om met 

(sommige) individuele bedrijven afspraken te maken over hun pad van verduurzaming en 

de wijze waarop dat in de monitoring wordt meegenomen. 

Transparantie in de modellen en aannames van PBL zijn daarbij essentieel. 

12. Duurzaam inkopen 

Via  slimme aanbesteding kunnen overheden en bedrijven op een klimaatneutrale en 

circulaire manier inkopen. Hiermee kan de afzetmarkt voor duurzame producten en 

diensten worden vergroot en kunnen zij optreden als launching customer.  

13. Compensatie industrie voor scope 2 en scope 3 maatregelen 

De industrie kan veel maatregelen nemen die voor andere sectoren erg interessant zijn. 

Voorbeeld is de levering van restwarmte aan de gebouwde omgeving. Voor zover de 

industrie daar investeringen en aanpassingen aan installaties voor moet uitvoeren, moet 

daar een adequate vergoeding voor zijn43. Relatief kostenefficiënte maatregelen kunnen 

door gebrek aan instrumentatie of coördinatie tussen wal en schip raken44. Indien de 

industrie verdergaande efficiencymaatregelen neemt die mogelijkheid van levering van 

restwarmte doen verminderen, zou op die plekken geothermie de continuïteit van de 

warmtenetten kunnen borgen. 

Ook verduurzaming van (industrie)gebouwen, transport van en naar de bedrijven 

(inclusief woon-werkverkeer) en besparing van duurzame elektriciteit, en  goed 

nabuurschap (ruimte voor zonnepanelen in de postcoderoos) zijn scope 2 en 3 

maatregelen, die helpen de klimaattransitie te doen slagen en de betrokkenheid bij de 

regio van vestiging te versterken. 

 

14. Communicatie en draagvlak 

Naast een betere of intensievere communicatie over de resultaten die de industrie 

behaalt op het gebied van de klimaattransitie moet ook een eerlijk verhaal over onze 

toekomstige welvaart en onze consumptie onderdeel zijn van de communicatie. De 

industrie moet met trots laten zien, wat er wordt of kan worden bereikt en de 

brancheverenigingen kunnen bewijsmateriaal verzamelen om te laten zien hoe Nederland 

voorop loopt. Dat moet wel onderdeel kunnen zijn van het bredere verhaal van overheid 

en industrie, waarin de kosten van de transitie voor de maatschappij als geheel eerlijk 

worden vermeld en waarmee draagvlak voor de transitie wordt gecreëerd. 

 

De voorgestelde mix aan instrumenten 

In deze tussenstand is er nog geen definitieve keuze uit de instrumenten gemaakt. Op dit 

moment wordt ervan uitgegaan, dat een combinatie van aanpassing van regelgeving45, 

daarop gebaseerde maatwerkafspraken inclusief de coördinatie van daarvoor benodigde 

aanpassingen in de infrastructuur, een forse versnelling van innovatie en pilots met 

bijbehorende budgetten en een financiële bijdrage van de overheid aan de onrendabele 

kosten van de maatregelen voor de eerstkomende tijd de boventoon voeren.  

  

                                            
43 Daarbij moet rekening gehouden worden met een mogelijk verdienmodel voor de levering van restwarmte 
44 Voorbeeld van warmtenet in West Brabant, dat deels scope 1 is (levering van industrie aan industrie) en 

deels scope 3 (levering van industrie aan glastuinbouw) 
45 Een heldere structurering van de beleidsinstrumenten is van belang. Het moet niet zo zijn dat bedrijven die 

een plan willen uitvoeren om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen tegen een zodanig groot aan-

tal regelingen aanlopen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. 
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Innovatie en pilots 

Door het innovatieteam zijn in samenwerking met de werkgroepen zes oplosrichtingen (mars-

routes) onderkend en deels uitgewerkt, die elk voor zich een substantiële bijdrage moeten 

leveren aan de CO2-emissiereductie in de industrie. Elk van deze oplosrichtingen bevat een 

veelheid aan vraagstukken en technologierichtingen, die om gerichte innovatie vragen in de 

trajecten uitrol, pilots met impact tot 2030 en trajecten richting 2050.  Nadere uitwerking en 

focus is nodig. Daarbij is afstemming nodig met de industrie (gekoppeld aan het daaraan ver-

bonden commitment), met andere Klimaattafels, met Topsectoren en met de partijen uit de 

kennisinfrastructuur. Criteria zijn impact op CO2-emissie reductie in NL, robuuste oplossing 

ook voor 2050, bijdrage aan NL-economie (lokale bedrijvigheid en export), aansluiting bij de 

(toekomstige) kennispositie NL: inkopen of zelf maken. Daarnaast zijn er twee sporen opge-

zet die zich richten op de lange termijn consequenties van de energietransitie op de inrichting 

van de industrie en organisatorische en institutionele innovatie.  

Onderstaand een overzichtstabel, korte beschrijvingen van marsroutes en hun eerste uitwer-

king. 

Een aparte werkgroep zal de Kennis- en innovatieagenda voor de Industrietafel verder uit-

werken. 

 

Marsroute Uitrol tot 2030 Pilots met impact na 

2030 

Innovatietrajecten 

naar 2050 

A. Verlaging en-

ergievraag 

BAT, Mechanische damp-

recompressie, HT Warmte-

pompen (tot 120°C), Warm-

teterugwinning uit rookgas-

sen, efficiënte scheidingspro-

cessen, Geavanceerde pro-

cesmonitoring/-control 

Procesvernieuwing (PI) 

Warmtepompen (WP, 

>120°C)  

Energie-extensieve schei-

dings- en droogprocessen, 

Digitalisering – Industrie 

4.0 

Warmtepompen 

(>150°C) 

Systeembenadering 

HTW 

Nieuwe product- en 

productieketens, 

Modulair en flexibel 

produceren 

B. Verduur-

zaming aanbod: 

warmte 

Biowarmte (voor >250°C),  

Geothermie (CG met WP), on-

dervuring met waterstof 

Warmteopslag,  Geother-

mie (UDG),  

Metal fuels 

Systeembenadering 

HTW 

C. Verduur-

zaming aanbod: 

elektrificatie 

Flexibiliseren bestaande elek-

trochemische processen, Po-

wer-to-heat (fornuizen, hy-

bride ketels), productie 

groene H
2
 , aandrijvingen 

(motoren, compressoren) 

Kostenverlaging H
2
 elek-

trolyse, elektrochemie via 

H
2
,  

Waterstofopslag, elektro-

chemische CO
2
 activering, 

Plasmolyse (o.a. CH
4
), 

Elektrisch kraken 

Elektrochemische 

processen voor ba-

sischemie en brand-

stoffen, foto-elektro-

chemie 

D. Afvangen en 

opslaan CO
2
 

Uitbouwen CCS infrastruc-

tuur, CCS bij reformers ,spe-

cifieke stromen, staalindustrie 

(Hisarna) en raffinage, off-

shore opslag, Veiligheid & 

monitoring reservoirs, blauwe 

waterstof 

Direct carbon fuel cell BECCS, direct air 

capture CO
2
 

E. Circulaire 

grondstoffen en 

producten 

a) Hergebruik 

product- en afval-

stromen 

Hergebruik restgassen indu-

strie, verhogen recycling me-

talen en bouw- en industrieel 

afval, , vastlegging CO
2
 in 

bouwmateriaal, Mechanische 

recycling van plastics, Afval 

naar chemische intermedia-

tes, AVI’s 

Staalgas naar chemie, 
.
 

CCU voor synthetische 

koolwaterstoffen  (brand-

stoffen en plastics), Che-

misch recyclen polymeren 

Circulair proces & 

productontwerp 
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F. Circulaire in-

zet van grond-

stoffen en pro-

ducten 

b) Biobased 

grondstoffen  

Biomassa ontsluiting, bioba-

sed bestaande processen en 

materialen 

Functionele vervanging 

door biobased chemie  

Bioraffinage voor 

grondstoffen en 

brandstoffen 

G. Herinrichting van het industrielandschap en de energie-infrastructuur 

H. Institutionele, economische, maatschappelijke en organisatorische innovatie  

 

Invulling innovaties op hoofdlijnen per marsroute (de volledige uitwerking volgt in de nader 

op te stellen Kennis- en Innovatie Agenda). 

A. Verlaging van de energievraag 

Industrie-brede verhoging van de efficiency door optimalisatie en vernieuwing van processen 

leidt tot optimale benutting van de toegepaste energie.  

Demonstratie en uitrol van: 

 Energie-efficiënte en duurzame warmte en koude productie voor industriële processen, 

zoals warmtepompen, warmtetransformatoren. 

 Warmte-uitwisseling tussen processen en bedrijven, via site (re)-integratie van warmte-

systemen en demand-side management van warmtestromen. 

 Demonstratie en uitrol van energie-efficiënte scheidings- en conversieprocessen en sys-

temen 

 Slim gebruik van efficiënte aandrijfsystemen, randapparatuur en ondersteunende instal-

laties 

 Digitalisering voor geavanceerde monitoring en procescontrole 

 

Ontwikkeling en piloting van: 

 Procesinnovaties: intensivering van processen voor energie-efficiëntie en hogere conver-

sie en selectiviteit. 

 Optimalisatie van producten, processen, sites en ketens door ontwerp van geoptimali-

seerde greenfield installaties en herontwerp van bestaande installaties. 

 

Sociale innovaties: 

 Binnen bedrijven ontwikkelen van gedrag en incentives gericht op efficiënt gebruik van 

energie en grondstoffen. 

 Tussen bedrijven en sectoren vergroten van circulariteit, symbiose en integratie  

 Rol van businessmodellen – verdeling van kosten en baten over de keten 

 Financiële prikkels door het verrekenen van duurzame processen door de keten heen 

naar consumenten. 

 

B. Hernieuwbare warmte 

Vervangen van bestaande en toekomstige energievraag in warmte-gedreven processen door 

duurzame brandstoffen of duurzame warmtebronnen, waardoor richting 2030 grote emissie-

reductie kan worden behaald. 

 

Demonstratie en uitrol van: 

 Conventionele geothermie: diepten (2-3 km) met temperaturen tot 100oC. 

 Elektrische warmteopwekking (hybride boilers en WP tot 200oC) 

 Ondervuring met waterstof 

 Biomassa voor warmte, technologie-opties die hogere efficiency en producten met hoge 

toegevoegde waarde combineren met warmteproductie. 

 

Ontwikkeling van: 

 Ultradiepe geothermie: grotere diepten (4-7 km) met temperaturen 200-250oC, pilots 

via proefboringen. 
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 Hoge temperatuur warmteopslag 

 Metal fuels als energieopslag en brandstof 

 Systeembenadering hoge temperatuur warmte; warmte integraal bekeken. 

 

C. Elektrificatie 

Industriële processen ontwikkelen op basis van, of bestaande processen vervangen door 

elektrische processen welke rendabel kunnen worden bedreven met duurzaam opgewekte 

elektriciteit. 

 

Demonstratie en uitrol van: 

 Waterstofproductie met verlaging van de CAPEX van electrolysers, en verhogen van de 

energie-efficiency. 

 Flexibiliseren van elektrische processen. 

 Elektrische aandrijvingen (pompen, motoren, compressoren en warmtepompen). 

 

Ontwikkeling van: 

 Alternatieve elektrische verhitting voor hoge temperatuur (microwave, inductie) met 

rechtstreekse inkoppeling. 

 Elektrische kraakprocessen, via elektrische verwarming en/of plasma processen al dan 

niet in combinatie met biofeedstock. 

 Directe elektrosynthese van grond- en brandstoffen (productie e-fuels zoals NH3, MeOH, 

CHOOH, Nafta) (power to products) 

  

D. CCS 

CCS is een optie voor de overgangsfase: terwijl schaalgrootte van hernieuwbare energie en 

toepassingen van CCU worden ontwikkeld, kan met CCS al voor 2030 significante CO2-emis-

siereductie worden bereikt en de ontwikkeling van een markt voor waterstof gestimuleerd. 

Op middellange termijn zijn met biomassa negatieve emissies te bereiken (BECCS). 

 

Demonstratie en uitrol van CO2 capture, transport en opslag: 

 Afvangen en transporteren van CO2 bij reformers (NH3 productie en raffinage). 

 Verlagen van energieverbruik: lagere temperaturen, site-integratie, warmte-integratie en 

gebruik van alternatieve amines. 

 Afvangen bij vervuilde rookgassen, zoals AVI’s (tbv CCU) en biomassacentrales 

 Monitoring opslag: effectiviteitstoets 

 

Ontwikkeling en piloting van: 

 CO2-arme staalbereiding: opzuivering en compressie van HIsarna gasstromen naar op-

slag specificaties 

 Transportinfrastructuur: pijpleidingen van andere materialen, hergebruik van pijpleidin-

gen, offshore aanvoer naar compressor Maasvlakte, aanvoer per binnenvaartschip. 

 Pilots/onderzoek CO2-specificatie: onderzoek aan minimale CCS en CCU-kwaliteiten. 

  

E. Circulaire inzet grondstoffen en producten 

Hergebruik product- en afvalstromen 

Ontwikkeling van duurzame circulaire ketens waarin grondstoffen volledig worden 

hergebruikt, geen afval wordt geproduceerd en verbrand en alle gebruikte energie duurzaam 

is opgewekt. De transitie naar duurzame circulaire ketens creëert economische groei, stelt de 

beschikbaarheid van grondstoffen veilig, draagt substantieel bij aan de broeikasgasreductie 

reductie in 2030 en vermindert de milieudruk. Uitwerking in nauwe afstemming met  de 

transitieagenda's circulaire economie. 

Ontwikkeling en piloting van: 

 Afscheiding waardevolle componenten uit afvalwaterstromen 

 Het circulair maken van kunststofketens. Veel potentieel voor technische innovaties: 

scheidings- en karakteriseringsmethoden, chemische recycling. 

 Het circulair maken van metaalketens. Ferrometaal is al goed ontwikkeld. Voor non-ferro-

metaal zijn goede inzameling, karakterisering, scheiding en voorbewerking essentieel. 
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 Hergebruik en recycling van bouwafvalstoffen en industriële afvalstoffen. 

 Inzet van CO en CO2 reststromen als grondstoffen en energieopslag (CCU). 

 Vastlegging van CO2 in bouwmaterialen en mineralen.  

 Technieken voor het hergebruik en productie van asfalt, beton en van bouw- en industri-

eel afval 

 Systeeminnovaties (infrastructuur, ketensamenwerking, standaardisering, handhaving). 

 

F. Circulaire inzet van grondstoffen en producten 

Biomassa grondstoffen  

Onderzoek en ontwikkeling van industriële processen op basis van (hernieuwbare) biogrond- 

en afvalstoffen, als hernieuwbare grondstof voor de (chemische) industrie. Uitgangspunt is 

gebruik van duurzame biomassa (uit residustromen).  

 

Demonstratie en uitrol van: 

 Biomassa vergassing, pyrolyse en torrefactie tot syn-gas, bionaphta, aromaten en olefi-

nes. 

 Bioraffinage op basis van fermentatieproducten. 

 Biobased specialties (FDCA, PLA, Succinic acid, bio-aromaten) en building blocks. 

 

Ontwikkeling en piloting van: 

 Cascaderingsconcepten 

 Verbeterde ontsluiting en opwerking van bio-residuen. 

 Procesoptimalisatie en scheidingsprocessen voor hoogwaardige platform chemicaliën. 

  

G. Energie-infrastructuur en herinrichting industrie landschap 

Om de Nederlandse industrie CO2-neutraal te maken is een visie op toekomstige Nederlandse 

energie-opwekking en import en de daarbij behorende infrastructuur voor elektriciteit, water-

stof, CO2 en warmte onontbeerlijk; een doorzicht naar 2050 is nodig zodat investeringen tus-

sen 2020 en 2030 gebaseerd worden op een helder beeld van de toekomstige beschikbaar-

heid, prijs, en de aard van schone energie voor de industrie en niet geremd worden. 

 

Kennis- en innovatievragen:  

 Economie: Wat is de competitieve positie van Nederland in de wereld van “Parijs”? Wat 

zijn de industriële waardeketens in een CO2-arme wereld? Wat is de waarde van met 

name de energie-intensieve industrie voor de Nederlandse samenleving en economie? 

 Opwekking energie: Is de energievraag van de industrie additioneel op de basisbehoefte 

van andere sectoren? Elektrificatie of import? Beschikbaarheid duurzame biomassa: wat 

is een ‘fair share’ ten opzichte van de export van 80% van de producten? 

 Ruimtelijk: welke industrie waar, welke energievraag waar en hoeveel opwekking waar?  

 Infrastuctuur: wat is een passende en maatschappelijk acceptabele inrichting van het 

energielandschap 

 Welke governance op ruimte en inrichting van de economie is nodig om een maatschap-

pelijk acceptabele transitie door te maken? 

  

H. Organisatorische, economische, maatschappelijke en institutionele innovatie 

De industrietransitie zal grote impact hebben op de kennisagenda en de arbeidsmarkt in de 

periode 2018-2030,  en vraagt om een ‘sturingsmix’ op een gewenste eindinrichting (b.v. CO2 

neutrale productie, maken en gebruiken binnen ecologische grenzen etc.). We kiezen er hier-

voor om dat te ontwikkelen middels een nieuwe generatie business, organisatie- en verdien-

modellen en middels (icoon) projecten. 

Kennis- en innovatievragen: 

 Welke sociale of living labs kunnen bijdragen aan de industrietransitie 

 Hoe kunnen nieuwe ontwerp- en rekenregels de transitie versnellen? (o.a. ontwerpregels, 

impact reken-regels, accountancy rekenregels, en mededingingsregels, fiscaal en bud-

gettair beleid). 
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 Hoe moeten kosten en baten van de industrietransitie worden verdeeld, en hoe moeten 

langdurige innovatietrajecten worden gefinancierd? 

  

Missiegedreven programma’s en tenders op basis van de marsroutes (gericht op uitrol 

en adoptie) 

Missiegedreven programma’s: 

 Waterstof  

Missie: kosten groene H2 in 2030 op 2€/kg, in 2050 onder 1 €/kg bij een elektriciteitsprijs 

van 20 €/MWh. 

 Elektrochemie  

Missie: in 2050 elektrochemie concurrerend met fossiel (Cross-over Chemie en HTSM) 

 CCU  

Missie: in 2030 scala aan synthetische koolwaterstoffen, in 2050 concurrerend met fossiele 

grondstof (Cross-over Chemie) 

 Circulariteit en biomassa  

Missie: in 2030 kringlopen voor minimaal 50% gesloten, in 2050 gesloten waardecirkels 

(Cross-over Chemie) 

 

(Missiegedreven)Tenders: 

 Digitalisering: benutten digitale technologie: AI, blockchain, nieuwe sensoren, IoT 

(Cross-over Chemie, HTSM, ICT) 

 Elektrificatie: warmte en aandrijvingen zoals stoomrecompressie, warmtepompen , for-

nuizen, boilers, pompen en compressoren. (Cross-over HTSM) 

 Scheidingstechnologie en procesvernieuwing: membranen, elektrische gedreven schei-

dingprocessen, procesintensificatie, nieuwe proces- en product-routes. (cross-over 

HTSM) 

 CCS: ontwikkeling en kostenverlaging afvang technologie, monitoring, afvangst bij moei-

lijke gasstromen (o.a. staalindustrie).  

  

Brede kennisprogramma’s 

 Multidisciplinair Kennisprogramma Industrietransitie  

Kennisopbouw voor de duurzame industrietransitie. Daarbij behoren ook dataverzameling 

en validatie, modellering op verschillende niveaus en internationale scouting.  
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Klankbordgroep industrietafel 

De klankbordgroep van de industrietafel zet zich onder leiding van Ruud Koornstra in voor het 

ophalen en aandragen van oplossingen, mogelijkheden en technologieën die de industrietafel 

kunnen helpen bij de transitie-missie tot een CO2-neutrale industrie. We moeten een groene 

industriepolitiek gaan voeren, gevoed vanuit de mogelijkheden van de 21ste eeuw en eigen-

tijdse wensen voor welvaart en welzijn. Industrie 4.0 begint hier. 

In het Nederlandse MKB bruist het van vooruitstrevende oplossingen. We moeten het voor-

touw nemen om deze versneld toe te passen in de industrie. De vraag is hoe we ons als 

maatschappij organiseren om hier de vruchten van te plukken en welke instrumenten hier-

voor nodig zijn. 

De klankbordgroep heeft aanbieders van oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan de 

CO2 reductie opgave van de industrie betrokken om samen te zorgen dat niks over het hoofd 

wordt gezien. Zo is een werksessie bij VNO-NCW georganiseerd met ca 80 mensen uit de in-

dustrie en het MKB.  Ook is de creatieve sector betrokken, met daarbij een gezamenlijke bij-

eenkomst in de What Design Can Do-conferentie.  

 

Uitgelichte voorbeelden van mogelijkheden voor CO2 reductie. 

1. Waterstof vanuit elektrische energie van zon-PV en windparken bevindt zich op een 

economisch kantelpunt. De prijsdaling van groene elektrische energie en de plannen voor 

grootschalige uitrol van duurzame energie vragen om vormen van energie opslag om pe-

riodes te overbruggen met laag aanbod van zon- en windenergie. Daarnaast is groene 

waterstof de bouwsteen voor een duurzame industrie en een belangrijk medium voor 

vergroening van transport. Grootschalige integratie en opname van duurzame waterstof 

zal een belangrijke pijler onder de energietransitie vormen. Ontwikkeling van de water-

stof economie vraagt om technische, organisatorische en maatschappelijke vernieuwing 

waarvoor op basis van cross-sectorale samenwerking een uitgesproken visie en coherent 

transitieplan nodig is. 

2. Efficiënte aandrijfsystemen. Met een verbetering van de aandrijfsystemen is veel CO2 

uitstoot te besparen. Die besparing is op korte termijn al in zicht. Motoren van aandrijf-

systemen lopen veelal niet optimaal, waardoor energie verloren gaat. Een frequentiere-

gelaar of een contactloze aandrijfkoppeling kan de motor optimaal benutten, wat naast 

efficiency ook de levensduur en beschikbaarheid van de motor verlengt. Ook aansturing 

met artificiële intelligentie leidt tot grote besparingen. De energiewinst hiervan kan oplo-

pen tot circa 30%. Door de veelvuldige toepassing van aandrijvingen in bijvoorbeeld 

pompen en compressoren in de industrie is hier een grote CO2 emissie besparing op 

korte termijn te realiseren. 

3. Meten is weten - CO2 emissie tracker46. Het centrale doel van de klimaatopgave is 

beperking van de CO2 uitstoot; maar heel inzichtelijk is het geheel van CO2 uitstoot vaak 

niet. Door het meten en transparant maken van CO2 uitstoot in de productie en toeleve-

ringsketen kan de industrie beter managen op CO2 reductie, zoals door het stellen van 

eisen bij inkoop. Wanneer emissies op het niveau van productiefaciliteiten worden vast-

gelegd en gealloceerd tot productniveau, krijgen producenten meer grip op hun CO2 uit-

stoot. Hierdoor kunnen klanten bewust investeren in CO2-arme producten en kunnen toe-

leveranciers worden bewogen om bij te dragen aan de CO2 doelstellingen van de Neder-

landse industrie. 

 

Versnelde toepassing van oplossingen. 

Nederland kent een rijk ecosysteem aan innovatoren, startups en accelerators, zoals vele pu-

bliek private samenwerkingen, StartupDelta en de topsectoren. Maar oplossingen worden niet 

snel genoeg geïmplementeerd in de industrie. We zullen de tijd tussen ontwikkeling en groot-

schalige toepassing moeten versnellen. Door een pallet aan financieringsmogelijkheden, ont-

wikkeling en experimenten, maar ook door resultaatgerichte nieuwe werkmethoden zoals 

agile en scrum. Ook vernieuwende marktbenadering, zoals collectieve inkoop van vernieu-

wende maatregelen en collectieve financiering, kunnen daar een rol bij spelen. Daarbij kun-

nen we een internationale uitvraag naar oplossingen organiseren. 

                                            
46 Denk aan blockchains 
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Het is van belang de uitvraag van slimme mogelijkheden voor verduurzaming van industrie in 

een versnelde implementatie vorm te geven.  

 

Oplossingen, mogelijkheden en technologieën  

Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen is een groot aantal suggesties ge-

daan voor de verduurzaming van de industrie. Een bloemlezing. 

● CO2 als grondstof (opname uit de lucht). Er is behoefte aan een innovatieplatform met 

oplossingen voor CO2 als grondstof. Het opvangen van CO2 en gebruik voor de versnelde 

groei van tomaten, wat nu al gebeurt, kan snel worden uitgebreid tot processen die CO2 

echt uit de koolstofkringloop verwijderen zoals gebruik van CO2 als grondstof voor meu-

bilair, kleding en bouwmaterialen. Zeewier als snelgroeiende plant neemt CO2 op, en kan 

tussen windmolens op zee worden gekweekt. Via vergisting en verbranding van zeewier 

restproducten met afvang kan op grote schaal CO2 uit de lucht worden verwijderd (bio-

massa van zee concurreert niet met landgebruik). Deze CO2 kan reageren met waterstof 

om er bioplastics, biokerosine en andere brandstoffen van te maken. CO2 kan grootscha-

lig en economisch worden vastgelegd in gebouwen door gebruik van onder meer duur-

zaam hout, olivijnzand en betonsteen die geen CO2 uitstoot bij het uitharden maar juist 

opneemt – een Nederlands product.  

● Digitalisering. Vraag- en aanbodsturing van de industrie is noodzakelijk om de grote 

hoeveelheid fluctuerende wind- en zonne-energie te verwerken. Maar digitalisering voor-

komt ook stilstand van windmolens, door onderhoud te optimaliseren en vogelzwermen 

vroeg te zien aankomen. Logistieke toeleveranciers kunnen beter inspelen op tijdige le-

vering en benutting van capaciteit door data met elkaar te delen. Warmte van datacen-

ters kan woonwijken verwarmen. Data-gedreven modellen maken complexe ketens en 

afhankelijkheden inzichtelijk, zodat we onszelf beter kunnen organiseren. Data-inzicht 

om energieverlies in de energienetten te voorkomen. Nederland is uitstekend gepositio-

neerd om leidend te worden in industrie 4.0, voor onze eigen industrie en exportwaarde.  

● Waterstofkorrels47. Nederland is zeer vooruitstrevend in het opslaan van energie in 

waterstofkorrels wat kan worden ingezet voor (seizoens)opslag en als vervanger van bij-

voorbeeld brandstof in de scheepvaart, luchtvaart, en hoge temperatuur industrieproces-

sen (staalproductie). Waterstof is aan een opmars bezig en dat vergt nu het opstarten 

van pilots voor groene waterstof. Ook import van waterstof moet als mogelijkheid wor-

den onderzocht.  

● Warmteuitwisseling. Warmte afkomstig van o.a. bodem en oppervlaktewater, geother-

mie en zon-thermiek kan worden ingezet voor industrie en de gebouwde omgeving. 

Warmte van o.a. industrie en datacenters kan lokaal worden uitgewisseld. 

● Hogedruk vergisting inzetten om vanuit rioolwater, industrieel afvalwater, restromen 

uit de agro-food of keukenafval groen gas produceren, dat gelijk in de huidige gasinfra-

structuur kan worden gebruikt.  

● Circulaire economie. Een op circulariteit ingerichte industrie heeft een gunstiger CO2 

uitstoot. Om de levenscyclus van producten te verbeteren is er behoefte aan herontwerp 

en andere assemblagetechnieken, waardoor hergebruik wordt gefaciliteerd op product-, 

component-, en materiaalniveau. Daarvoor moeten producenten het initiatief nemen en 

afspraken maken over verdiensten in de keten. De opkomst van een materialenpaspoort 

en de oriëntatie op een Europese database van materialen in gebouwen helpen de transi-

tie naar een circulaire economie. Voorbeelden als het verpulveren en hergebruiken van 

cement biedt veel potentieel. Cement is verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde 

CO2 uitstoot.  

● Organiseren voor vernieuwing. Bezien moet worden of binnen de mededingingsregels 

modellen voor gezamenlijke inkoop en financiering ontwikkeld kunnen worden, waarmee 

kosten bespaard kunnen worden en sneller van elkaar kan worden geleerd.  

● Betrek de creatieve industrie. De transitie naar een heel nieuwe toekomst kan niet 

met het denken uit het verleden. Naast creativiteit in herontwerp van de publieke ruimte 

                                            
47 Dit is waterstof geadsorbeerd aan dragermateriaal 
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voor schone energie, zoals zeewier in de Noordzee en zonnepanelen op land, kan de cre-

atieve sector ook helpen om tot oplossingen te komen voor een in de leefomgeving geïn-

tegreerde industrie en om productieprocessen te herzien vanuit circulariteit.  

● Draagvlak. Het draagvlak voor investeringen in de industrie wordt vergroot als daarmee 

werkgelegenheid in industrie zelf en de toeleveranciers wordt vergroot en als de industrie 

haar rol in de leefomgeving versterkt: producent van warmte, zonnepanelen op indu-

striedaken, afspraken over klimaatneutrale logistiek, en dergelijke.  

 

 


