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3. Sectoroverstijgende hoofdlijnen 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan enkele hoofdlijnen die belangrijk zijn voor het 
samenspel tussen sectoren. Centraal daarbij staat het samenspel tussen elektronen en 
(koolstof houdende) moleculen. Op dit moment zijn we voor elektronen en moleculen nog 
sterk afhankelijk van aardgas en aardolie. Richting 2050 zal deze fossiele koolstofbron worden 
vervangen door elektronen uit zon en wind en door koolstofmoleculen van organische 
oorsprong. Tegen die achtergrond is aan de sectortafels gesproken over waterstof en 
biomassa. Voor de uitwerking van deze onderwerpen is de onderlinge afhankelijkheid tussen 
sectoren zo groot, dat zij feitelijk voor een gezamenlijke opgave staan. 
 
3.1 Elektrificatie 

Voor de industrie, de gebouwde omgeving en de mobiliteitssector biedt elektrificatie 
mogelijkheden voor vergaande emissiereductie, als de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. 
Dit vraagt om forse investeringen in de elektriciteitssector. Deze investeringen kunnen enkel 
plaatsvinden bij voldoende zekerheid. Timing en volume zijn daarbij essentieel: vraag en 
aanbod zullen zich gelijktijdig moeten ontwikkelen, binnen de context van de 
marktontwikkelingen in de landen om ons heen. De ambities van de elektriciteitssector zijn 
afhankelijk van de  vraag die voortkomt uit andere sectortafels.  Pas na de doorrekening van 
PBL kan er meer duidelijkheid zijn over de daadwerkelijke investeringsopgave. 
 
Met een groeiend aandeel hernieuwbaar opgewekte elektriciteit zal het aanbod in toenemende 
mate een weer- en seizoenpatroon gaan volgen. De verwachting is dat in 2030 rond 70 
procent van de elektriciteitsproductie afhankelijk is van het weer. Er zullen momenten zijn 
van hoeveelheden hernieuwbare energie die voor meer dan 100 procent in de vraag kan 
voorzien en er zullen momenten zijn dat de vraag vrijwel volledig gedekt moet worden door 
andere bronnen dan weersafhankelijk hernieuwbaar vermogen, vanwege ongunstige 
weersomstandigheden. De vraag naar flexibiliteit zal fors stijgen en het is van belang om 
voldoende flexibiliteitsopties tijdig van de grond te krijgen. 
 
Aan de sectortafel Elektriciteit is gesproken over flexibiliteit binnen het elektriciteitssysteem, 
in de vorm van opslag, interconnectie met het buitenland, regulerend vermogen en 
vraagsturing. In aanvulling daarop biedt de omzetting van elektriciteit naar gas (en vice 
versa) extra mogelijkheden om een (over)aanbod van de ene energiedrager te koppelen aan 
schaarste van de ander. En ook koppeling van het elektriciteitssysteem aan warmtenetwerken 
biedt extra mogelijkheden voor het nuttig gebruiken van een tijdelijk overproductie aan 
hernieuwbare energie. 
  
Bij de nadere uitwerking van voorstellen voor hoofdlijnen verdient de integratie tussen 
elektriciteit, gas en warmte de aandacht. 
 
3.2 Waterstof 

Waterstof speelt een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. 
Daarbij is het onderscheid tussen groene, blauwe en grijze waterstof van belang. Grijze 
waterstof wordt geproduceerd met aardgas. Daarbij komt CO2 vrij. Wanneer deze CO2 wordt 
afgevangen en opgeslagen spreken we van blauwe waterstof. Groene waterstof wordt 
geproduceerd met elektriciteit die is opgewekt uit duurzame bronnen (zon en wind). Tot 
dusver wordt voornamelijk grijze waterstof geproduceerd. Maar een groene waterstof-
economie is het gewenste toekomstbeeld. 

Waterstof wordt wereldwijd al lange tijd grootschalig geproduceerd voor tal van industriële 
toepassingen, met name de ammoniakproductie en olieraffinage. Bovendien wordt waterstof 
gebruikt voor de productie van hoge temperatuur proceswarmte in ketels en fornuizen in de 
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industrie. Meer recent wordt gewerkt aan de toepassing van waterstof als transportbrandstof. 
Hiermee kunnen voertuigen, treinen, mobiele werktuigen en waarschijnlijk ook vaartuigen 
volledig elektrisch worden, in combinatie met brandstofcellen. Waterstof kan onder druk in 
vloeibare vorm compact worden opgeslagen voor diverse toepassingen. Op termijn zou 
waterstof de rol van aardgas kunnen vervangen bij lage temperatuur ruimteverwarming in 
huizen en gebouwen. Verder kan waterstof grote waarde hebben bij de opslag van elektriciteit 
en bij het energietransport van offshore windparken naar land. Waterstof is relatief eenvoudig 
te transporteren en te bufferen in pijpleidingen en op te slaan in tanks. Het kan dan ook op 
termijn een belangrijke rol spelen bij versterking van de flexibiliteit van het 
elektriciteitssysteem (opslag en CO2-vrij regelbaar vermogen). 

Brede benutting van waterstof als energiedrager voor mobiliteit en transport, in de industrie 
en de energiesector en mogelijk ook in de gebouwde omgeving, biedt kansen. Reële kansen 
om een grootschalige reductie van CO2-emissies te realiseren en tegelijkertijd de duurzame 
transitie naar duurzaam te faciliteren door opbouw van een toekomstgerichte infrastructuur. 
Naar verwachting zijn grote delen van het huidige aardgassysteem hiervoor bruikbaar, wat de 
kosten kan beperken. Ook kan worden voortgebouwd op een sterke kennisinfrastructuur die is 
opgebouwd op het gebied van aardgas. 
 
De gedeelde verwachting is dat de toepassing van waterstof als grondstof in de industrie en 
als energiedrager vooral na 2030 tot opschaling zal komen. Het document “Contouren van 
een routekaart waterstof” van het TKI-gas en het manifest “Waterstof essentiële bouwsteen 
energietransitie” van de Waterstof Coalitie laten zien dat er in Nederland een grote potentiele 
waterstofvraag is.  
 
We delen de ambitie om met een programmatische aanpak de ontwikkeling en uitrol van 
groene waterstof te versnellen. Oogmerk is om naast een kostendaling hernieuwbare 
elektriciteit ook de productiekosten de investeringskosten van elektrolyse versneld te 
reduceren, zodat groene waterstof een goede rol in de toekomst kan spelen.  
 
Er is behoefte aan additionele kennis over het potentieel, de vraagontwikkeling en opties voor 
kostenreductie om tot goede en gedragen afspraken te komen over de ontwikkeling van de 
waterstofmarkt in het Klimaatakkoord later dit jaar. We nodigen het PBL uit om bij de 
doorrekening de laatste (internationale) inzichten over de toekomst van waterstof met ons te 
delen. Gasunie zal in samenwerking met de industrie en andere netbeheerders het potentieel 
en de vraag naar waterstof(infrastructuur) in kaart brengen. Tevens zal, samen met 
deelnemers van de Industrietafel en wetenschappelijke experts, een ‘joint fact finding’ worden 
belegd. Een vraag hierbij is onder andere het gewenste groeitempo van het 
elektrolysevermogen richting 2030. De deelnemers aan het waterstof manifest schatten de 
potentie in op 3 à 4GW. Dat alles moet bijdragen aan goede besluitvorming over de nadere 
invulling van de programmatische aanpak.  
 
3.3 Biomassa 

Biomassa wordt in alle sectoren gebruikt als energiebron. Zo worden houtpellets toegepast als 
vervanger van kolen bij elektriciteitsproductie, worden biobrandstoffen bijgemengd in de 
mobiliteitssector, wordt dierlijke mest in de agrosector vergist om biogas te produceren en 
wordt houtige biomassa in de industrie en de gebouwde omgeving gebruikt als warmtebron. 
 
Toch is deze inzet van biomassa al jaren onderwerp van debat. Er blijken fundamenteel 
verschillende inzichten te bestaan over (1) de criteria waaraan biomassa moet voldoen om 
duurzaam te zijn, (2) de vraag of er voldoende duurzame biomassa beschikbaar is en (3) de 
bijdrage van biomassa aan emissiereductie van broeikasgassen. Sommigen zien bij de inzet 
van biomassa vooral kansen, terwijl anderen vooral wijzen op de risico’s. 
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Aan de sectortafels is gesproken over de inzet van biomassa bij emissiereductie richting 2030 
en 2050. Dit heeft echter niet geleid tot concrete en breed gedragen voorstellen. Het 
Klimaatberaad heeft een tijdelijke taakgroep ingesteld om na te gaan of er gedeelde 
uitgangspunten te benoemen zijn, die behulpzaam bij de uitwerking van concrete en breed 
gedragen voorstellen in de tweede helft van dit jaar. 
 
Duurzame biomassa 
Uitgangspunt is dat de inzet van biomassa gepaard moet gaan met behoud van biodiversiteit, 
bodemkwaliteit en natuurlijke kringlopen en niet mag leiden tot sociale misstanden en 
ondermijning van inheemse culturen. Biomassa moet dus duurzaam zijn. 
 
Op dit moment gelden wettelijke duurzaamheidscriteria enkel voor specifieke 
biomassastromen en toepassingen. Daarnaast maken veel partijen vrijwillig gebruik van 
private certificatieschema’s. In het kader van de nieuwe Europese Richtlijn over hernieuwbare 
energie (REDII) worden stappen gezet richting harmonisatie van duurzaamheidscriteria voor 
(stimulering van) biomassa inzet in de energiesector of voor mobiliteit. Europese harmonisatie 
zal bedrijven de gewenste duidelijkheid bieden. Maar ook als RED II in werking treedt, kunnen 
partijen aanleiding zien om aanvullende duurzaamheidscriteria te eisen. 
 
Beschikbaarheid van duurzame biomassa 
Er is verschil van mening over de potentiële beschikbaarheid van duurzame biomassa 
wereldwijd. Volgens sommigen is duurzame biomassa een schaarse grondstof, zeker wanneer 
op langere termijn de wereldwijde vraag naar biomassa groeit. Andere wijzen op het 
onbenutte potentieel van onder meer snoeiafval en biotische reststromen. Zij zien kansen om 
dat potentieel te verwaarden en daarmee emissies van broeikasgassen te verminderen. 
 
Nederland is natuurlijk niet het enige land dat de uitstoot van broeikasgassen wil beperken 
met inzet van biomassa. Dat roept de vraag op welk aandeel van de wereldwijd beschikbare 
duurzame biomassa toekomt aan Nederland. Over het antwoord op deze vraag lopen de 
meningen uiteen. Op grond van een rechtvaardigheidsbeginsel wordt wel gesteld dat 
duurzame biomassa en andere schaarse grondstoffen eerlijk verdeeld moeten worden, 
bijvoorbeeld naar aantal inwoners of bruto binnenlands product. Een ander standpunt gaat uit 
van het functioneren van de markt en de internationale eisen aan eerlijke handelspraktijken 
(WTO). In deze laatste visie bepalen handelsrelaties het volume van de grondstofstroom die 
een land verwerkt. 
 
Ook al verschillen de meningen over de beschikbaarheid van duurzame biomassa voor 
Nederland, er is overeenstemming over de noodzaak van initiatieven die het aanbod van 
duurzame biomassa vergroten. Het gaat om initiatieven die bijdragen aan: 
• verduurzaming van bestaande biomassastromen; 
• ontsluiting van onderbenut biomassapotentieel, onder andere vanuit productie- en 

verwerkingsketens; 
• verhoging van de productie van duurzame biomassa. 
 
Prioritaire toepassingen van duurzame biomassa 
Een uitgangspunt voor de lange termijn is dat bij schaarste aan duurzame biomassa twee 
toepassingen prioriteit verdienen: 
1. De inzet van duurzame biomassa als grondstof voor materialen en producten, bijvoorbeeld 

ter vervanging van aardolie en aardgas in de chemische industrie. Wanneer deze 
materialen en producten aan het einde van hun levensduur worden gerecycled is er 
sprake van een nagenoeg permanente CO2 opslag in materialen. 

2. De inzet van duurzame geavanceerde biobrandstoffen voor transportmodaliteiten 
waarvoor nauwelijks CO2-arme alternatieven beschikbaar zijn: met name zwaar 
wegtransport, lucht- en scheepvaart. Dit wordt beschouwd als een overbruggingsoptie, 
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zolang er geen andere opties zijn die inzet van biomassa in deze sectoren overbodig 
maken. 

 
Zolang duurzame biomassa nog op beperkte schaal wordt ingezet voor prioritaire 
toepassingen, zou biomassa als overbruggingsoptie ook breder kunnen worden ingezet. 
Daarbij worden de volgende voorwaarden genoemd: 
• Biomassa voldoet aan strikte duurzaamheidscriteria, die ook gehandhaafd worden; 
• De overbruggingsoptie bevordert het aanbod van aantoonbaar duurzame biomassa; 
• De overbruggingsoptie bevordert de ontwikkeling van genoemde prioritaire toepassingen. 

Zo kan meervoudige verwaarding van duurzame biomassa, volgens het  principe van 
cascadering, de business case voor toepassing van biomassa als grondstof rendabel 
maken; 

• De inzet van duurzame biomassa, bezien over de gehele keten, draagt maximaal bij aan 
reductie van broeikasgasemissies. 

 
Kanttekening bij de laatstgenoemde voorwaarde is dat er een verschil van mening bestaat 
over emissiereductie die wordt gerealiseerd met de inzet van duurzame biomassa. 
Internationaal is afgesproken dat de uitstoot door verbranding van biomassa als 
klimaatneutraal mag worden beschouwd, zolang aan bestaande duurzaamheidscriteria is 
voldaan. In de praktijk is de netto emissie van broeikasgassen bij inzet van biomassa als 
brand- en grondstof afhankelijk van veel factoren. Onzekerheid over werkelijke 
emissiereductie, bezien over de gehele keten, beperkt op dit moment het draagvlak voor de 
inzet van duurzame biomassa voor elektriciteitsopwekking, groen gas, lage en hoge 
temperatuurwarmte en biobrandstoffen. 
 
Uitwerking 

Het debat over de duurzaamheidscriteria waaraan biomassa dient te voldoen, heeft tot dusver 
niet tot overeenstemming geleid. In de taakgroep is daarom gepleit voor ontwikkeling van 
een werkbaar duurzaamheidskader. Daarmee zou de overheid een richtsnoer kunnen bieden 
aan alle sectoren waar biomassa als brand- of grondstof wordt ingezet. 
 
Bij de uitwerking van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord kunnen partijen anticiperen op 
een beperkte beschikbaarheid, op korte of langere termijn, van duurzame biomassa door: 
• initiatieven te nemen die het aanbod van duurzame biomassa vergroten; 
• biomassa als grondstof toe te passen, in plaats van of in samenhang met de 

energietoepassing; 
• rekening te houden met de werkelijk vermeden uitstoot van broeikasgassen, bezien over 

de hele keten. 
 
3.4 Naar een innovatie-agenda onder het Klimaatakkoord 

De reductie-opgave stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van 
bedrijven, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, overheden en de 
samenleving. Het vraagt inzet van alle betrokken partijen en een integrale aanpak op de drie 
onderscheidden sporen. Het beoogde resultaat is een evenwichtig en toekomstgericht pakket 
aan afspraken om de klimaatambities te kunnen realiseren. Daarbij zijn focus en het creëren 
van massa van groot belang. De integrale aanpak richt zich op:  
• Grootschalige uitrol van reeds bewezen technieken en maatregelen die op korte termijn 

leiden tot kostenefficiënte CO2-reductie, maar waarvoor nog geen volwassen markt 
bestaat. 

• Verdere (door)ontwikkeling van innovaties te faciliteren door pilots en demonstraties, die 
kansrijk zijn voor de Nederlandse reductieopgave en kostenefficiënt op middellange 
termijn richting 2030. 
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• Het verder onderzoeken en ontwikkelen van vernieuwende oplossingsrichtingen die tussen 
2030 en 2050 een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse transitie.  

 
Sectorale innovatieopgaven 
De sectortafels hebben voorstellen gedaan om hun bijdragen aan de beoogde emissiereductie 
te leveren en een beeld gegeven van de kennis- en innovatieopgaven die zich richting 2050 
aandienen. Deze opgaven beperken zich niet tot heel nieuwe oplossingsrichtingen, maar 
hebben betrekking op het hele innovatieproces van fundamenteel en toegepast onderzoek tot 
en met grootschalige toepassing. De voorstellen van de sectortafels dienen immers te 
bevorderen dat kansrijke innovaties zo snel mogelijk grootschalig worden toegepast en niet 
bij marktintroductie vastlopen door belemmerende marktcondities of regelgeving. 
 
Voor een nadere beschrijving van de sectorale kennis- en innovatieopgaven wordt verwezen 
naar de werkdocumenten van de sectortafels. Nadere uitwerking vindt plaats in de tweede 
helft van 2018. 
 
Sector overstijgende innovatieopgaven 
Een aantal innovatieopgaven draagt bij aan emissiereductie in meerdere sectoren. Voor deze 
sector overstijgende innovatieopgaven biedt een gezamenlijke aanpak kansen voor 
versnelling en kostenreductie. Op basis van de voorstellen van de sectoren tot nu toe, gaat 
het om de volgende innovatieopgaven, die nauw aansluiten bij de in dit hoofdstuk genoemde 
sector overstijgende onderwerpen: 
• Waterstof (groen/blauw) biedt als energiedrager een oplossing voor opslag en transport 

van duurzaam opgewekte elektriciteit (groen) en klimaatneutraal opgewekte elektriciteit 
(blauw). Van belang voor mobiliteit (brandstof voor diverse vervoersmodaliteiten), 
industrie (grond- en brandstof), gebouwde omgeving (warmtevoorziening), elektriciteit 
(flexibel en robuust energiesysteem). Waterstof dient tevens als belangrijke grondstof 
voor de productie van hernieuwbare grond- en brandstoffen (P2X). 

• Biobased economie draagt bij aan vermindering van de emissies van broeikasgassen 
door fossiele brand- en grondstoffen te vervangen door plantaardige en dierlijke 
grondstoffen. In de biobased economie komen verschillende sectoren bij elkaar: de 
agrofood, de chemie, de bouw, de energiesector en de logistieke sector. Nieuwe 
technologieën worden toegepast (waaronder diverse vormen van bioraffinage en 
biotechnologie), nieuwe waardeketens ontwikkelen zich en nieuwe vormen van cross-
sectorale samenwerking zullen worden opgebouwd. 

• Systeemintegratie (elektriciteit, gas, warmte) is een doorsnijdende uitdaging vanwege 
een toenemend aandeel van intermitterende duurzame energiebronnen en afnemend 
aandeel fossiele brandstoffen in de energiemix. Ook zal sprake zijn van groeiende 
elektrificatie in vervoer, industrie en gebouwde omgeving. Dat brengt vragen met zich 
mee als waar welke energiedrager in te zetten en het schaalniveau waarop dit te bekijken 
en te optimaliseren. Dit brengt technologische uitdagingen (bijv. systeemoptimalisatie, 
opslag en conversie, demand-side response, elektrificatie, slimme netten, digitalisering) 
en sociaal-maatschappelijke uitdagingen (bijv. wat wil en doet de eindgebruiker, andere 
marktmodellen en samenwerking) met zich mee. 
 

Van een andere orde, maar daarmee niet minder belangrijk is de maatschappelijke innovatie-
opgave. De transitie is in de eerste plaats een maatschappelijke transitie die gevolgen heeft 
voor hoe we wonen en ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen, hoe we ons 
geld verdienen. In alle sectoren wordt van de inwoners van Nederland een fundamentele 
verandering in denken en handelen gevraagd. Het cross-over programma van de drie 
Topsectoren Creatieve industrie, ICT en Energie stelt deze maatschappelijke dimensie aan de 
orde, die verdere uitwerking moet krijgen in het klimaatakkoord en de beoogde 
innovatieprogramma’s. Het gaat dan om toekomstgericht ontwerpen en zicht krijgen op wat 
nodig is om duurzaam vanzelfsprekend te laten zijn. Onderzoek en experimenten moeten 
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uitwijzen of en hoe ontwerpmethoden die in andere sectoren effectief worden toegepast ook 
toepasbaar zijn voor realisatie van de klimaatambities. 
 
Vervolg 
Op basis van de innovatieopgaven van de sectortafels en de sector overstijgende 
innovatieopgaven wordt in de tweede helft van 2018 toegewerkt naar een integrale kennis- 
en innovatieagenda. Deze agenda omvat de hele innovatieketen van fundamenteel en 
toegepast onderzoek tot en met markttoepassing. De agenda articuleert de maatschappelijke 
vraag naar onderzoek, ontwikkeling en innovatie en stelt kennisinstellingen, departementen 
en bedrijven in staat om de innovatieopgaven die volgen uit het Klimaatakkoord te vertalen 
naar hun programmering, zonder in verantwoordelijkheden te treden. Dit vraagt een 
monitoringstructuur om te beoordelen of de voorwaarden voor een goed functionerend 
innovatiesysteem op orde zijn, dan wel bijsturing behoeven. De innovatieopgaven vragen om 
een vorm van adaptief beleid dat meebeweegt met de dynamiek in technologische en 
maatschappelijke vernieuwing, zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit en 
voorspelbaarheid van de vraagarticulatie vanuit de maatschappelijke missies.  
  




