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• Gasunie, TenneT en regionale netbeheerders namen in 2019 het initiatief om een integrale infrastructuurverkenning 

2030-2050 op te stellen op basis van eerder afspraken in het klimaatakkoord. 

• Inzichten vanuit de energiesector, vraagontwikkeling in de industrie, internationale lucht- en scheepvaart en 

bevindingen vanuit de regionale energiestrategieën (RES’en) zijn meegenomen. 

• De vier volledig CO2-neutrale toekomstbeelden,, schetsen op basis van verschillende governancestructuren hoe 

Nederland wat betreft energievraag en -aanbod er in 2050 uit kan gaan zien (Fase 1 van II3050)*

• De scenario’s zijn vier hoekpunten van een speelveld waarbinnen de energietransitie zich zal gaan afspelen

Vier scenario’s op basis van vier governancestructuren voor de 
energievraag- en aanbod in 2050 in Nederland

2Bron: https://www.berenschot.nl/publish/pages/8627/rapport_klimaatneutrale_energiescenario_s_2050.pdf

Regionale sturing Nationale sturing Europese CO2-sturing Internationale sturing

• Nederland haalt CO2-doelen door 

regionale ontwikkeling

• 100% CO2-reductie

• Zelfvoorzienend

• Geen importen

• Krimp van energie-intensieve 

industrie

• Regionale projecten

• Burgers zeer gedreven

• Circulariteit speerpunt voor 

goederen en voedselproductie

• Nederland haalt CO2-doelen 

nationaal als koploper in Europa

• 100% CO2-reductie

• Zeer hoge mate zelfvoorziening

• Minimale importen

• Energie-intensieve industrie blijft 

gelijk aan de huidige omvang

• Grote nationale projecten

• Circulariteit belangrijk voor 

goederen en voedselproductie

• Europa haalt CO2-doelen en is 

daarin koploper in de wereld

• 100% CO2-reductie

• Algemene CO2-heffing, 

importheffingen en compensatie 

aan de grenzen van Europa

• Energie-intensieve industrie groeit

• Wereldwijde waterstof- en 

biomassamarkt

• CCS krijgt veel ruimte

• Gehele wereld streeft naar CO2-

doelen, fossiel wordt sterk beperkt

• 100% CO2-reductie

• Vrije handel wordt gestimuleerd

• Handelinfrastructuren worden 

bevorderd

• Energie-intensieve industrie groeit

• Wereldwijde waterstof- en 

biomassamarkt

• CCS krijgt enigzins ruimte

*Deze studie is met behulp van het Energietransitie Model (ETM) gemodelleerd. Zie bijlage per governancestructuur de kwantitatieve input van waterstof gerelateerde parameters
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• Nederland produceert momenteel ~110 – 180 PJ waterstof per jaar, voornamelijk voor eigen gebruik

• In de verschillende scenario’s is er ~250 – 590 PJ waterstof nodig in 2050. Indien ook bunkers (scheepvaartbrandstoffen) en kerosine 

volledig via waterstof worden gemaakt dan wordt die bandbreedte ~770 – 1650 PJ. Alternatieven zijn biobrandstoffen, fossiele brandstoffen 

met negatieve emissies elders en in beperkte mate elektrificatie van internationaal transport.

• De industrie heeft van de sectoren, exclusief bunkers en kerosine, het grootste aandeel in waterstof nodig om te decarboniseren. 

• De mobiliteit- en elektriciteitssector spelen ook een rol, maar mogelijk wat meer bescheiden dan de industrie.

De finale waterstofvraag neemt in alle scenario’s en 
alle sectoren sterk toe tussen 2030 en 2050
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Finale waterstofvraag (PJ) 20151 KA2 2030 KNES 2050

Huishoudens 0 0 0 – 41 

Gebouwen 0 0 0 – 13 

Mobiliteit 0 11 12 – 104 

Industrie (Non-energetisch) 0 3 14 - 134

Industrie (Energetisch) 0 0 95 - 253

Scheepvaart (bunkers) NA NA 398 - 740

Luchtvaart NA NA 125 - 315

Elektriciteitsproductie (Back-up) NA NA 0 – 129

Totaal 0 14 770 – 1650 PJ

1 Dit jaar (2015) wordt door het ETM als standaardjaar gebruikt voor alle berekeningen, waaronder 

dus weersinvloeden. Weerjaar 2015 is een warm jaar waarin het veel waait. Hierdoor ontstaat een 

hoog aanbod en lage vraag
2 KA staat voor technisch streefbeeld Klimaatakkoord

Finale waterstofvraag (PJ) - Industrie 20151 KA2 2030 KNES 2050

Raffinage 0 0 20 – 52

Chemie (Energetisch) 0 0 61 – 122 

Chemie (Non-Energetisch) 0 0 0 - 33 

Kunstmest (Energetisch) 0 0 2 - 13

Kunstmest (Non-Energetisch) 0 3 14 - 101

Voeding (Non-Energetisch + Energetisch) 0 0 0 - 16

Papier (Energetisch) 0 0 0 - 6

Overig (inc. overige metalen) 3 0 0 12 - 64

Totaal 0 3 109 – 359 PJ

Bronnen: https://www.berenschot.nl/publish/pages/8627/rapport_klimaatneutrale_energiescenario_s_2050.pdf

3 Grafische industrie, houtbewerkende industrie, lederindustrie, rubber- en kunststofverwerkende 

industrie, textiel- en tapijtindustrie en tabaksindustrie

https://www.berenschot.nl/publish/pages/8627/rapport_klimaatneutrale_energiescenario_s_2050.pdf
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Eigen productie en import van waterstof 
is in alle scenario’s nodig
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Bron: https://www.berenschot.nl/publish/pages/8627/rapport_klimaatneutrale_energiescenario_s_2050.pdf

Inclusief brandstoffen voor scheepvaart en luchtvaart Exclusief brandstoffen voor scheepvaart en luchtvaart 
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Sector Regionale sturing Nationale sturing Europese CO2-sturing Internationale sturing

Gebouwde 

omgeving

NA NA 20% hybride WP waterstof 60% hybride WP waterstof

Mobiliteit Vrachtvervoer: 15% waterstof Personenvervoer: 5% waterstof

Vrachtvervoer: 50% waterstof

Personenvervoer: 30% waterstof

Vrachtvervoer: 25% waterstof

Personenvervoer: 40% waterstof

Vrachtvervoer: 25% waterstof

Industrie NA Sterke elektrificatie en inzet

waterstof

Sterke elektrificatie en inzet

waterstof

Sterke elektrificatie, inzet

waterstof en fossiel+CCS

Landbouw NA NA NA NA

Elektriciteit 35-39 GW waterstof

43 GW wind-op-zee1

39-45 GW waterstof

72 GW wind-op-zee1 42 GW wind-op-zee1

41-48 GW waterstof

38 GW wind-op-zee1

Conversie, opslag 

en import2

42 GW Elektrolyse

26 TWh (94 PJ) waterstofopslag

45 GW Elektrolyse

16 TWh (58 PJ) waterstofopslag

3 GW Elektrolyse, 

13 GW ATR+CCS (Blauwe H2)

170 PJ import waterstof

48 TWh (173) PJ waterstofopslag

3 GW Elektrolyse

580 PJ import waterstof

193 TWh (695 PJ) waterstofopslag

Scheepvaart & 

luchtvaart

12 GW (113 PJ) waterstof uit WOZ3

391 PJ waterstof import

21 GW (188 PJ) waterstof uit 

WOZ3

495 PJ waterstof import

12 GW (110 PJ) waterstof uit WOZ3

844 PJ waterstof import

11 GW (100 PJ) waterstof uit WOZ3

938 PJ waterstof import

Per scenario enkele input parameters die gerelateerd
zijn aan de benodigde waterstof

5Voor een volledig beeld meer dan alleen waterstof, zie  pagina 26 van http:://www.berenschot.nl/publish/pages/8627/rapport_klimaatneutrale_energiescenario_s_2050.pdf

1 Inclusief het vermogen wind-op-zee voor genereren waterstof voor brandstoffen scheep- en luchtvaart, maximale potentieel gebaseerd op Ruimtelijke verkenning Energie en Klimaat
2 Fase 2 van II3050 zal dieper ingaan op mogelijke flexibiliteitsopties en de behoefte aan aan/uit-schakelbaar vermogen
3 Gebaseerd op 4500 vollasturen per jaar & een elektrolyse efficiëntie 66%


