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1 Verantwoording
Deze marsroutes zijn tot stand gekomen in het kader van het Klimaatakkoord in het
voorjaar van 2018. De bedoeling was om de opties in kaart te brengen om te komen tot
een vrijwel CO2-neutrale industrie in 2050, en die in te delen naar logische groepen
innovaties, de Marsroutes. De Marsroutes zijn tot stand gekomen via een proces van
uitwerking, consultatie en verdieping. Een kernteam van experts vanuit
kennisinstellingen, bedrijven en overheid heeft gewerkt aan een eerste ruwe uitwerking
van de Marsroutes. Daarna zijn de routes verrijkt en aangescherpt in twee publieke
workshops, waaraan per workshop 20-30 vertegenwoordigers van bedrijven, regio’s,
overheid en kennisinstellingen mee hebben gedaan. Een derde workshop is gebruikt
om de resultaten te toetsen en het vervolg toe te lichten.
De auteurs die onderdeel waren van het kernteam zijn hieronder weergegeven.
Auteur

Organisatie

Bert Kip
Eric Appelman
Richard vd Sanden
Sigrid Bollwerk
Ruud Melieste
Tjeerd Jongsma
Marten Hamelink
Peter Besseling
Remko Ybema
Jan Jonker
Maurits Clement
Cock Pietersen
Kees de Gooijer
Oscar van den Brink
Andreas ten Cate
Peter Alderliesten
Rob Kreiter
Jörg Gigler
Marinke Wijngaard
Wiebren de Jong
Gert Jan Kramer
Aaldrik Haijer

Brightlands Chemelot Campus
Brightlands Chemelot Campus
DIFFER
ECN.TNO
Havenbedrijf Rotterdam
Institute for Sustainable Process Technology
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Nouryon
Radboud Universiteit
RVO
Tata Steel
TKI Biobased Economy
TKI Chemie
TKI Energie en Industrie
TKI Energie en Industrie
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TNO
TU Delft
Universiteit Utrecht
Water and Energy Solutions

Daarnaast hebben tientallen experts vanuit universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven
en regio-organisaties meegewerkt bij het in detail uitwerken van de marsroutes in
teams die per marsroute zijn samengesteld.

www.topsectorenergie.nl/tki-energie-industrie

4/51

Marsroutes voor Innovatie: Werkdocument voor de Industrietafel

De resultaten van dit traject vormen een aanbod van mogelijke innovaties aan de
Industrietafel, waaruit gekozen kan worden. De industrietafel heeft een samenvattende
tabel van de Marsroutes en innovatie opties per marsroute opgenomen in het Voorstel
voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord dat op 10 juli 2018 aan minister Wiebes is
aangeboden.

www.topsectorenergie.nl/tki-energie-industrie
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2 Inleiding
2.1

Maatschappelijke uitdaging

Klimaatverandering en de uitputting van grondstoffenvoorraden stellen Nederland de
komende decennia voor grote maatschappelijke opgaven. De vraag is hoe we als
samenleving onze hoge levensstandaard kunnen vasthouden binnen de grenzen van
milieu en klimaat. Voor het klimaat is in Parijs afgesproken om de uitstoot van
broeikasgassen met ongekende snelheid omlaag te brengen om binnen de ‘2 gradendoelstelling (en bij voorkeur 1,5)’ te blijven. De Nederlandse overheid wil de uitstoot in
2030 met 49% verminderd hebben. Daarnaast is in Nederland het Rijksbrede
Programma Circulaire Economie gelanceerd, waarin 5 transitieagenda’s worden
aangegeven om Nederland circulair te maken in 2050.1 Gezamenlijk zullen deze
opgaven onze productie en consumptie en onze energievoorziening radicaal wijzigen.
Het Klimaatakkoord neemt de reductie van broeikasgassen als centraal doel. Het is
raadzaam om efficiënt gebruik van grondstoffen expliciet mee te nemen omdat beide
thema’s nauw met elkaar verbonden zijn; de klimaatdoelstelling mag immers niet tot
blijvende verslechtering op het gebied van grondstoffengebruik leiden, andersom heeft
circulair gebruik van grondstoffen grote invloed op energiegebruik en dus op de
emissie van broeikasgassen.
Deze opgaven stellen de Nederlandse industrie2 en afvalsector voor fundamentele
keuzes: zichzelf opnieuw uitvinden, ombouwen of verdwijnen. Dat lijkt verrassend,
gezien de huidige toppositie op de mondiale lijstjes. Nederland heeft een van de meest
concurrerende en zeker de meest efficiënte en schone procesindustrie. Er worden
producten gemaakt waar de samenleving nu en in de toekomst op bouwt, van staal en
plastics voor onze auto’s en gebouwen tot kunstmest voor ons voedsel. De positie is
bovendien gebouwd op stevige pijlers: toegang tot grond- en hulpstoffen via onze
havens, een sterke kennisinfrastructuur en gegarandeerde toegang tot betaalbare
energie. En toch moet het anders. De procesindustrie moet binnen de ruimte van
klimaat en milieu werken. Zonder transformatie zou de industrie haar bestaansrecht in
Nederland kunnen verliezen. Procesindustrie en maakindustrie hebben daarom samen
een rol om nieuwe ketens te bouwen op basis van circulariteit en duurzaamheid. Voor
de afvalsector is de opgave om zoveel mogelijk waarde uit afval te genereren en
daarbij de CO2-emissies te vermijden.
Het is daarbij van belang dat de industrie door deze transitie maatschappelijke waarde
blijft leveren. Deze waarde wordt vergroot door veiligheid van de procesvoering en
1

Grondstoffenakkoord: www.circulaireeconomienederland.nl
De procesindustrie is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de industriële CO2-uitstoot.
Het gaat dan om ijzer/staal, (petro)chemie, papier, bouwstoffen en voedings- en genotmiddelen.
Raffinage wordt hier meegenomen als procesindustrie. De beschreven innovaties richten zich
op alle industriesectoren.
2

www.topsectorenergie.nl/tki-energie-industrie
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door minimaliseren van de impact, maar nog meer door het lokaal bieden van
hoogwaardige werkgelegenheid en brede maatschappelijke welvaart, zowel op
economisch als op sociaal vlak. Een belangrijke nieuwe rol van de industrie is het
versnellen van de transitie in andere sectoren. Dit kan zijn bij de gebruikers van nieuwe
en integraal duurzamere producten, of in de elektriciteitssector waarvoor de industrie
een aanzienlijk deel van de benodigde extra flexibiliteit kan leveren.
Daarom is de maatschappelijke opgave om een duurzame en inclusieve industrie te
zijn die:
• haar CO2-uitstoot in 2030 halveert en tot nul reduceert in 2050;
• veilig is, met een minimale impact op de leefomgeving;
• hoogwaardige werkgelegenheid biedt, evenals brede maatschappelijke welvaart in
Nederland;
• producten en diensten levert, die in de productketen of het energiesysteem CO2emissie verlagen;
• grondstoffen circulair gebruikt.

2.2

Positie van de industrie in Nederland

De procesindustrie is een belangrijke factor in de Nederlandse economie.3 In 2014 was
de bijdrage aan het BBP €23,7 mld. en aan de export €87,4 mld. De werkgelegenheid
bedroeg 241.300 directe voltijdsbanen. De industrie vervult ook een belangrijke
systeemfunctie en zorgt ook voor veel afgeleide werkgelegenheid, onder andere bij
toeleveranciers en afnemers, en in/voor de havens en de logistieke sector. Samen met
België en Duitsland heeft Nederland een industrie-regio die wereldwijd meetelt. In de
chemie is het ARRRA-cluster (Antwerp-Rotterdam-Rhine-Ruhr-Area) wereldwijd een
van de grootste en meest competitieve gebieden.4
De industrie heeft een aandeel van ruim een derde in het finale energiegebruik (CBS
2016): in 2016 685 PJ, voornamelijk warmte. Inclusief het gebruik van energiedragers
als grondstof is zelfs 40% (1248 PJ) van het totale finaal energieverbruik toe te
rekenen aan de industrie waarmee zij verantwoordelijk is voor meer dan 40% van de
CO2-emissies (ca. 46 Mt CO2).5
Belangrijke trends voor de industrie (van binnenuit en van buitenaf):
• Integratie van industrieclusters, vooral voor verhoogde energie- en grondstofefficiency.
• Modularisering en flexibilisering in processen.
• Groeiend aanbod aan flexibiliteit vanuit de industrie.

3

Gegevens zijn afkomstig van de beschrijving van het transitiepad HTW (najaar 2017). Cijfers
voor de procesindustrie zijn inclusief de raffinagesector.
4
Chemistry for climate, Roadmap for the Dutch chemical industry towards 2050, VNCI 2018.
5
CO2-emissies omvatten ook CO2-eq bijv. methaanemissies. CO2 is verreweg het grootste
aandeel.

www.topsectorenergie.nl/tki-energie-industrie
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2.3

Verschuiving van bulk naar producten met een steeds hogere toegevoegde
waarde.
Meer invloed van maatschappelijke behoeften naar producten met een lagere CO2uitstoot.
Maatschappelijke druk op duurzame producten en transparantie over de footprint.
Digitalisering van industriële processen door beschikbaarheid van sensoren,
rekenkracht en data-analyse tools.

Marsroutes richting 2050

Voor de eerste grote stappen naar verduurzaming van de industrie zijn de benodigde
technologische concepten voor een belangrijk deel bekend. Echter, de technologie is
nog lang niet op alle onderdelen op het niveau waarbij grootschalige implementatie
tegen acceptabele kosten realiseerbaar is. Daarom is het noodzakelijk om in te zetten
op opschaling en uitrol van bekende innovaties zodat deze in 2030 fors bijdragen.
Daarnaast is inzet nodig op nieuwe innovaties die voor een volledige verduurzaming
richting 2050 noodzakelijk zijn, omdat ook radicale innovaties een bijdrage zullen
moeten leveren aan het behalen van de emissiedoelen van 2050.
De belangrijkste marsroutes om tot een netto CO2-neutrale industrie te komen zijn:
A. Verlaging van de energievraag
B. Verduurzaming van het energie-aanbod via hernieuwbare warmte
C. Verduurzaming van het energie-aanbod via elektrificatie
D. Afvangen en opslaan van CO2: CCS.
E. Circulaire inzet grondstoffen en producten: Hergebruik product- en afvalstromen
F. Circulaire inzet van grondstoffen en producten: Biobased grondstoffen
G. Herinrichting van het industrielandschap en de energie-infrastructuur
H. Organisatorische en institutionele innovatie
Binnen deze Marsroutes zijn A en D grotendeels optimalisaties van de bestaande
systemen. Route A vereist een integrale blik op de warmtehuishouding van fabrieken
en industrieclusters. De optimalisatie moet plaatsvinden op de totale energievraag van
clusters waar processen en warmtesystemen verregaand geïntegreerd zijn, en
vervolgens op het niveau van processen waarbij individuele oplossingen voor een
efficiënte procesvoering een plek krijgen. Ontwerp en optimalisatie van energieinfrastructuren zijn hiervoor essentieel.
Route D vereist een systeemanalyse van puntbronnen (schoorstenen) en hun
samenstelling, waarbij afgewogen moet worden wat het meest kosteneffectieve
ontwerp van de infrastructuur en benodigde processen voor voorbehandeling is. De
optimalisatie van infrastructuur omvat lokale elementen (CO2 net), maar ook
(inter)nationale, zoals pijpleidingen naar gasvelden en verbindingen tussen
industrieclusters.
Marsroutes B en C zijn opties voor verduurzaming van de energievraag van processen
via een duurzaam energie-aanbod. Ze moeten worden beschouwd in onderlinge

www.topsectorenergie.nl/tki-energie-industrie
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samenhang, zodat hernieuwbare warmte wordt afgezet tegen directe inzet van
elektriciteit binnen processen. Afhankelijk van de keuzes voor specifieke oplossingen
bij bepaalde procesgroepen (e.g. elektrische aandrijvingen, hoge
temperatuurwarmtepompen, UDG) wordt ook de benodigde infrastructuur bepaald.
Deze kan bestaan uit verzwaarde elektrische infrastructuur of juist nieuwe warmteinfrastructuur.
Marsroute E en F staan voor de verduurzaming van het grondstoffensysteem via
circulaire grondstoffen en producten. Route E zet in op het sluiten van
grondstoffenkringlopen van metalen en koolstof. Naast recycling aan het eind van de
levensduur is een belangrijke rol weggelegd voor hergebruik van producten en
halffabricaten en voor design for recycling. Marsroute F voegt hier het gebruik van
biomassa aan toe. Deze koolstof kan vervolgens op dezelfde manier worden
hergebruikt als fossiele koolstof.
Marsroutes G en H zijn enablers van de drie bovenstaande hoofdgroepen. Herontwerp
en ontwikkeling van het industrielandschap en de bijbehorende infrastructuur zorgt
voor een economische en maatschappelijk basis waarop de transitie kan plaatsvinden.
Nieuwe verdienmodellen, regelgeving en acceptatie vormen de maatschappelijke basis
waarop de toekomstige industrie komt te staan.
Een combinatie van technologische en maatschappelijke innovaties is een vereiste om
deze transitie te kunnen realiseren. De optimale combinatie zal per bedrijf, sector en
regio moeten worden vastgesteld. Verschillende organisaties (o.a. VEMW, VNP en
VNCI) hebben verkenningen gedaan hoe drastische CO2-emissiereductie binnen hun
sector kan plaatsvinden. Daaruit blijkt dat niet alleen technologische innovatie nodig is,
maar ook institutionele, economische, culturele en organisatorische innovaties, zoals
regelgeving, de organisatie van ketens en businessmodellen.
Gevalideerde data van de huidige status, en inzicht in barrières voor implementatie van
innovaties zijn nog onvoldoende beschikbaar. Ze zijn van vitaal belang voor het slagen
van de transitie.6

2.4

Barrières voor implementatie van CO2-emissiereductiemaatregelen

Verschillende innovaties zijn op experimentele en pilotschaal beschikbaar, maar de
uitrol op grote schaal blijft vaak nog achter. De belangrijkste barrières zijn:
• Economische factoren: investeringskosten, onrendabele top tijdens de
aanloopfase, lage prijzen van fossiele energiedragers, of de beschikbaarheid van
voldoende financiering.
• Sociale of culturele drempels: focus op operational excellence, te weinig ervaring
met innovaties in de markt en daarmee onbekendheid met de mogelijkheden en

6

ECN en PBL hebben hiervoor het MIDDEN initiatief gelanceerd om deze blinde vlek in te
vullen.
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2.5

risico’s. CO2-emissiereductie is geen license to operate kwestie en carbon
accounting regels zijn niet altijd duidelijk.
Risicoperceptie: onduidelijkheid over geplande infrastructuur of wisselend
overheidsbeleid leiden hogere risico-inschattingen bij de industrie. Daarnaast is er
gebrek aan gevalideerde data.
Technische en infrastructurele obstakels: beschikbaarheid van hernieuwbare
elektriciteit voor de industrie en verwevenheid van bedrijven in industrieclusters.
Maatschappelijke randvoorwaarden: voldoende geschoolde menskracht en
acceptatie van innovaties zijn essentieel voor soepele uitrol. Draagvlak voor de
gevolgen van de transitie op verdienvermogen, productprijzen of ruimtegebruik, is
essentieel.
Belemmerende regelgeving: vergunningverlening, regelgeving rond afval en
grondstoffen kunnen uitrol belemmeren.

Aanvliegroute: Industrieclusters, sectoren, logistiek en infrastructuur

Voor een benadering van de transitie van de industrie wordt gekeken naar sectoren en
tegelijk naar regio’s en industrieclusters. De maatschappelijke druk om te
verduurzamen wordt het meest gevoeld in regio’s (steden, havenbedrijven, provincies)
en samenwerking tussen partijen ontstaat vaak regionaal. Bovendien zijn verschillende
opties voor verduurzaming zoals elektrificatie, circulaire waardeketens, biomassa en
flexibilering sterk regionaal gebonden. Beschikbaarheid van energie, infrastructuur en
logistiek zijn regionaal verschillend tussen de industrieclusters. Ook zijn de gewenste
versterking van het regionaal verdienvermogen en behoud van werkgelegenheid via
innovatie bij uitstek thema’s die op regionaal niveau spelen.
Het ligt voor de hand dat de industrieclusters hun voorkeuren aangeven om bepaalde
marsroutes vooral in hun regionale cluster te ontwikkelen. Een denkrichting is dat:
• industrieclusters zich bezighouden met vragen rond uitwisseling van (rest)stromen,
infrastructuur en inpassing in de omgeving;
• sectoren marsroutes en sleuteltechnologieën kiezen. Voorbeelden zijn elektrische
krakers, nieuwe brandstoffen voor warmteproductie, of (biobased) grondstoffen;
• grotere bedrijven binnen de industrieclusters individuele keuzes maken welke
marsroute ze willen omarmen. Vanwege hun schaal kunnen ze per bedrijf veel
impact hebben op het cluster.
De combinatie van deze zal leiden tot een beperkt aantal opties voor energieaanbod,
grondstoffen en de processen waarmee het overgrote deel van de CO2-emissiereductie
kan worden bereikt.

www.topsectorenergie.nl/tki-energie-industrie
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3 Marsroute A: verlaging van de
energievraag
Verhoging van de efficiency in alle behandelingen en processtappen in de industrie moet
leiden tot een optimale benutting van de toegepaste energie. Hierdoor verlaagt de
energievraag en neemt het primaire energiegebruik en daarmee de CO2-emissie af.
De procesindustrie gebruikt energie voor het bedrijven van een zeer diverse reeks
processen waarbij in algemene zin grondstoffen worden voorbereid, omgezet en na
omzetting gescheiden in (tussen)producten. Grondstoffen en materiaalstromen
doorlopen vaak grote temperatuurtrajecten (temperaturen van -200 °C en 2000 °C). De
processen worden aangedreven met proceswarmte uit de utiliteitsschil (warm water,
stoom, ondervuring) of door warmte die vrijkomt bij (chemische) omzettingen. Een
kleiner deel wordt via elektriciteit ingezet voor directe mechanische aandrijving of voor
directe elektrochemische conversies. Bij afkoelen van productstromen wordt de warmte
op lagere temperatuur afgevoerd en, eventueel na inzet elders, als restwarmte in het
milieu afgevoerd.
De procesindustrie opereert in wereldwijde ketens waarbij grondstoffen,
tussenproducten en halffabricaten. Efficiency door de keten heen is vaak een gevolg van
de volgorde van behandelstappen, scheidingen en mengstappen. Hieruit volgt dat naast
directe efficiency op de processtappen er ook belangrijke keteneffecten zijn die grote
impact kunnen hebben en bij realisatie van circulaire ketens een nog grotere rol gaan
spelen.

3.1

Technologische Scope – Oplossingsroutes en technologisch
verbeterpotentieel

De mogelijkheden voor verlaging van de energievraag hangen sterk samen met de
producten, o.a.:
• de economie van het proces en de markt van de producten;
• de toegepaste technologie en stand van ontwikkeling van alternatieven;
• de locatie en vestiging van het bedrijf in samenhang met andere bedrijven;
• het gedrag van de werknemers in alle lagen van het bedrijf en de cultuur in de
organisatie.
Deze grote variatie aan mogelijkheden voor efficiencyverbetering vraagt om een
onderverdeling in niveaus van maatregelen die beschikbaar zijn:
1. Energie-efficiënt gebruik en hergebruik van (duurzame) warmte en koude.
2. Uitwisseling tussen processen, bedrijven of binnen industrieclusters.
3. Vergaande verhoging van de proces-efficiency en procesvernieuwing.
4. Slimmere monitoring, besturing, operatie en coördinatie van processen, sites en
ketens.
5. Re-design, analyse en optimalisatie van producten, processen, sites en ketens.

www.topsectorenergie.nl/tki-energie-industrie
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3.2

Sectoren en besparingspotentieel

Verlaging van de energievraag is relevant voor alle sectoren van de industrie. Soms
zijn technologische maatregelen (bijv. warmtepompen) overdraagbaar tussen sectoren.
Echter, in veel gevallen is er niet a priori voor een bepaalde sector één optie die
duidelijk aangewezen kan worden als meest effectieve maatregel of technologie.
Door inzet op innovatie en uitrol van proces-efficiencymaatregelen is 15 Mton CO2emissiereductie in 2030 haalbaar.
Studies waarin gekeken is naar besparing door energie-efficiency beschouwen met
name hergebruik van warmte en uitwisseling (opties 1 en 2), in mindere mate
vervanging door efficiëntere processen (3). Opties 4 en 5 zijn niet of weinig onderzocht.
Voor de Nederlandse industrie is er langs opties 1 en 2 een geschat
besparingspotentieel van 25 tot 40% in 2040 ten opzichte van 1990. Bij inzet van
algemene besparingsmaatregelen en gebruik van Best Practice Technologies (BPT’s)
zal de onderkant van deze range gehaald worden; bij gericht stimuleren van
ontwikkeling en uitrol van nieuwe technologie en praktijken kan de bovenkant van deze
range gehaald worden.
PBL schat in hun recente publicatie van Maart 2018 dat door efficiency maatregelen
7,5 Mton CO2-emissiereductie in 2030 gehaald kan worden bij een referentie productie
van 50 Mton CO2 door de industrie in dat jaar. Dit komt neer op 15% additionele
besparing. Deze inschatting is aan de conservatieve kant, waarbij door PBL wordt
opgemerkt dat zij beperkt kennis heeft van het besparingspotentieel in de industrie. Bij
inzet op versterking van technologische opties en kennis van efficiency maatregelen is
er door inzet op innovatie dus een potentie om dit percentage meer dan te
verdubbelen.

3.3

Oplossingsroutes

Per niveau van de scope worden hier de belangrijkste innovaties en technologievragen
aangegeven. De oplossingsroutes in deze marsroute hebben directe dwarsverbanden
met alle andere marsroutes. Door de breedte van het domein is nog geen selectie
gemaakt wat in NL ontwikkeld zou moeten worden en wat van buiten gehaald. Dit zal in
een latere fase worden onderbouwd.
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Optie

Welke innovatie nodig

NL
*

Energie-efficiënt
(her)gebruik van
(duurzame)
warmte- en
koude

Warmtepompen, warmte transformatoren, en
damp-recompressie voor restwarmte naar
proceswarmte: tot 120, later tot 200 en
tenslotte >200°C

NL

Status
(Demo, Uitrol,
Standaard)
2030
2050
U
S

D

S

U

S

U

S

U

S

D

U/S

D

S

D

U

Procesintensificatie: procesvernieuwing voor
efficiëntie en hoge conversie en selectiviteit.

D

U

Gebruik van efficiënte aandrijfsystemen,
randapparatuur en ondersteunende
installaties
(Digitale) Monitoring en instrumentatie –
analyse van energieverbruik, optimalisatie van
processen;

U

S

U

S

U

S

D

U

HT Warmteopslag (>200 °C)
Warmtetechnologie die met fluctuerend
aanbod elektriciteit om kan gaan en flex levert
aan E-systeem

Uitwisseling
tussen
processen,
bedrijven of
binnen
industrieclusters

Vergaande
verhoging van de
proces-efficiency
en procesvernieuwing

Slimmere
monitoring,
besturing

Systeemcombinaties van warmtepompen met
o.a. geothermie, gekoppelde warmte/koude
benutting, energieopslag, en procesintegratie
Slimme en hoog-efficiënte warmtenetten met
warmtepomp integratie, inclusief ontwerptools

NL

Efficiënte flexibele warmte uitwisseling
(bedrijven onderling en naar gebouwen) via
de ondergrond
Operationele coördinatie en demand-sidemanagement van energie- en processtromen
Energie-efficiënte scheidings- en
conversieprocessen en systemen

NL

NL

Data driven condition-based maintenance
voor betrouwbaarheid en energie-efficiency
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Intelligente processturing, scheduling van
installaties, integrale coördinatie van
feedstock tot product

Re-design,
optimalisatie van
producten,
processen, sites
en ketens

Modellen en optimalisatie strategieën op
verschillende schalen (apparaat, proces,
bedrijf, site, keten, systeem)
Ontwerpstrategieën voor greenfieldinstallaties en re-integratie van bestaande
installaties.

NL

D

U

D

U

D

U

Productontwerp gericht op functionele
specificaties en circulair gebruik.
*Innovatie in NL of inkopen vanuit buitenland?

3.4

Benodigde infrastructuur/inrichting energielandschap

Verlaging van de energievraag heeft invloed op benodigde infrastructuur en op de
benuttingsgraad van infrastructuur. Voor de industrie behelst deze onder meer energie
(elektrisch, moleculen en warmte) en water als ook logistieke infrastructuur en
transportmodaliteit van producten. Per niveau kunnen we globaal aangeven welke
impact die op infrastructuur kan hebben:
1. Energie-efficiënte en duurzame warmte- en koudeproductie voor de industriële
processen
Elektrificatie van de warmtevraag leidt tot verhoging van de elektriciteitsvraag en
daarmee de noodzaak voor netverzwaring. Flexibiliteit door buffering van warmte of
koude kan juist een deel van de netbelasting opheffen.
2. Vraagvermindering door uitwisseling tussen processen en/of tussen bedrijven
Bij uitwisseling van energie en grondstoffen of producten tussen bedrijven zal nieuwe
infrastructuur voor gastransport en warmteleidingen nodig zijn.
Bij aanleg van infrastructuur is toekomstbestendigheid en dus multi-purpose inzet
een vereiste, bijvoorbeeld gasleidingen voor CH4 die ook voor CO2 of H2.
3. Vraagvermindering door vergaande verhoging van de proces efficiency en
procesvernieuwing
Efficiëntere processen en procesvernieuwing bieden mogelijkheden voor decentrale
(pre-) processing. Dit leidt tot alternatieve logistieke ketens en gebruik van decentrale
energieopwekking.
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4. Vraagvermindering door slimmere monitoring, besturing, operatie en coördinatie van
processen, sites en ketens
Verbetering van operaties leidt tot een hogere benuttingsgraad van utilities en
infrastructuur. Bij brownfield optimalisatie kan ook 10 tot 30% efficiencyverbetering
bereikt worden, en daarmee extra ruimte in de infrastructuur.
5. Vermindering van energiegebruik door design, analyse en optimalisatie van
producten, processen, sites en ketens
Een systeem aanpak bij ontwikkeling en uitrol van infrastructuur is belangrijk om
energie-efficiency te maximaliseren en kosten-optimale keuzes te maken. Dit heeft
een wezenlijke impact op infrastructuur ontwerp en verhouding tussen transport van
de verschillende energiefuncties (elektronen, warmte en moleculen).

3.5

Benodigd beleid

Adoptie in de industrie van technologie en maatregelen voor Vermindering van de
Energievraag hangt samen met beschikbaarheid van technologie, competenties en
gedrag en wordt primair gestuurd door de economie van de opties. Op hoofdlijnen is er
beleid nodig op:
• “Energiebesparing moet je doen” - beleid dat handeling stimuleert - vervanging van
oude installaties en apparatuur voor nieuwe efficiënte technologie – verspreiden
van kennis; benchmarken, vaststellen van baseline performance, sector normering,
auditeren en performance eisen instellen (APK voor fabrieken); verplicht vervangen
van technologie die op efficiëntie achterhaald is;
• Stimuleren van implementatie en uitrol van innovaties: onrendabele top
financiering, marktvraag aanwakkeren met flankerend beleid. Wegnemen van
perverse prikkels die inefficiëntie in de hand werken.
• Stimuleren van kennisverspreiding over energie efficiëntie.
Huidig beleid dat blokkerend werkt:
• Strikte hantering van normen en regels blokkeert ruimte om te experimenteren of
hindert implementatie van maatregelen.
• Mededingingsrecht, en de interpretatie daarvan door bedrijven staan kennisdeling
in de weg.

3.6

Sociale Innovaties

Sociale factoren binnen bedrijven
Besparing van energie wordt voor een groot gedeelte bereikt door gedrag. In de
industrie gaat het zowel om handelen van de uitvoerders en operators als om handelen
van management en supportstaf van het bedrijf. De volgende factoren spelen een
belangrijke rol:
• Inzicht in de invloed van gedrag op energiegebruik
• Sturing (KPI’s en cultuur) op verhogen van de energie-efficiëntie
• Oplijnen van doelen vanaf hoger management tot aan procesoperators
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Sociale factoren tussen bedrijven en sectoren
Door verdergaande elektrificatie, ontwikkeling van circulaire economie en toepassing
van industriële symbiose zal er steeds meer koppeling ontstaan tussen sectoren en
bedrijven. Dit leidt tot innovatievragen over:
• Afstemming van rollen en verantwoordelijkheden
• Gaan spreken van elkaars taal en leren kennen van gewoonten
• Herkenning van energiebesparing in de keten, over sectorgrenzen heen
Rol van businessmodellen
Bij optimalisatie van operaties over ketens en tussen bedrijven is het vaak zo dat
kosten en baten niet binnen een partij liggen. Dit vereist innovaties op het gebied van:
• Businessmodellen waarbij kosten en baten door de keten verrekend worden;
• Acceptatie van verantwoordelijkheden die gedeeld of elders belegd zijn in de keten.
Besluitvorming bij grootschalige projecten
Afspraken over investeringskosten voor gezamenlijk (regionale) infrastructuur zijn
tijdrovend en kunnen de transitie remmen. Meer begrip van besluitvormingsprocessen
en sturing op versnelling bij groene projecten is wenselijk, zodat een betere balans
tussen zorgvuldigheid en snelheid bereikt wordt.
Sociale factoren – vraagsturing door de consument
Het principe ‘de vervuiler betaalt’ legt de verantwoordelijkheid bij de producent. Deze
kan in een mondiale economie de kosten echter moeilijk doorvertalen naar de
consument. Veel fundamentele kennis over hoe kosten door de keten heen verrekend
worden en hoe daarop ingegrepen kan worden met innovatie of beleid.

3.7

Financiering

Voor versnelling van maatregelen voor Verlaging van de Energievraag zijn (zeer) grote
investeringen nodig bij zowel de private als semipublieke sector. Een groot deel richt
zich op CAPEX, investeringen in efficiëntere apparatuur en infrastructuur. Voor deze
investeringen maken bedrijven beperkt budget beschikbaar en er worden
terugverdientijden van maximaal 2,5 a 3 jaar gehanteerd. Investeringen in
energiebesparing komen vaak niet aan bod in deze systematiek. Hoe deze situatie
doorbroken kan worden is recent bestudeerd in opdracht van de TKI E&I en FME.
Aanbevelingen zijn:
1. Ontwikkel een standaardmethodiek voor risico-inschatting en projectontwikkeling;
2. Geef vorm aan een onafhankelijke en goed uitgeruste organisatie voor energieefficiency audits;
3. Onderzoek en publiceer de omvang van de energie-efficiency markt;
4. Gebruik de lessen uit energie-efficiency financiering voor CO2-emissiereductie
maatregelen in de volle breedte;
5. Maak gebruik van de ervaring met bijvoorbeeld Italiaanse ESCO’s;
6. Gebruik nieuwe financieringsmodellen, zoals peer-to-peer leningen en
achtergestelde leningen voor apparatenbouwers.
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In aanvulling op deze aanbevelingen zijn nog de volgende punten van belang voor
financiering in deze marsroute:
• Onrendabele top financiering – Financiering van de onrendabele top heeft voor
duurzame opwek goed gewerkt met versnelling van de leercurve.
• Projectbundeling – Binnen een organisatie moeten besparingsprojecten en
programma’s integraal beoordeeld en gestimuleerd kunnen worden om
optimalisatie over de hele organisatie te borgen in plaats van stimuleren van deeloptimalisaties. Een bundel van projecten die samen een (grotere) besparing
opleveren zijn vaak relevanter dan losse projecten.
• Omgaan met keten efficiency - In een circulaire economie is eigenaarschap van
behaalde besparingen niet goed toe te kennen. Een level playing field voor alle
vormen van emissiereductie is nodig.
• Mededinging - coördinatie op inkoop en efficiency vergroting in clusters van
bedrijven stuit op regels voor mededinging en de ACM. In een case study van
uitwisseling van H2 tussen DOW en Yara is dit bijvoorbeeld via ministerieel besluit
opgelost maar een structurele oplossing is nog niet beschikbaar.
• Risicoverzekering - Bij innovatietrajecten stelt de industrie zich afwachtend op –
beter een goede tweede dan een onzekere eerste. Een verzekering tegen
productieverlies kan economische schade beperken. Reputatiesschade blijft hierbij
een aandachtspunt.
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4 Marsroute B: Verduurzaming
energieaanbod via hernieuwbare warmte
De marsroute Verduurzaming energieaanbod via hernieuwbare warmte beschrijft de
mogelijkheden om de warmtevraag in de industrie op hernieuwbare wijze in te vullen.
Naast de opwekkingskant (productie van hernieuwbare warmte) zijn ook energieopslag
en energietransport (infrastructuur) meegenomen. Van de in kaart gebracht kansrijke
opties zijn sommige volledig op de opwekking van warmte gericht. Andere opties
leveren in potentie veel meer (toegevoegde waarde) dan warmte, zoals biomassa dat
via syngas ook als grondstof in de chemie kan dienen en metal fuels die als brandstof
en als opslagmedium kunnen fungeren. Het kan dus in de toekomst aantrekkelijker
blijken om biomassa in te zetten voor chemie dan voor de warmteproductie. Dit zal
afhangen van de alternatieven voor beide toepassingen en de bijbehorende
kostenniveaus. In de tabel zijn de verschillende opties voor de verduurzaming van
warmte samengevat weergegeven, inclusief enkele belangrijke kenmerken.
Het totale energiegebruik in de industrie (inclusief raffinagesector) bedroeg 1248 PJ in
2016. Hiervan werd 563 PJ als feedstock gebruikt en wordt 685 PJ aangemerkt als
energetisch gebruik. Hiervan wordt 135 PJ in de vorm van elektriciteit gebruikt. De
overige 550 PJ is warmte die nodig is voor productieprocessen.

Een bottom-up benadering van de warmtebehoefte van industriële processen als
functie van temperatuurniveau levert onderstaand plaatje op voor het cumulatieve
warmtegebruik in de industrie.
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Het warmtegebruik tot 200°C bedraagt circa 200 PJ en wordt ingezet in met name de
voedings- en genotmiddelensector, de papiersector en de scheidingsprocessen in de
chemie. Rond de 400-500°C zitten een aantal chemische processen, maar met name
de raffinagesector. Rond de 800-900°C zitten de naftakrakers met een grote
warmtebehoefte. Tussen 1000 en 1200°C zitten reforming processen, aluminium- en
keramiekproductie. De hoogste temperaturen tenslotte worden bereikt in de staal- en
glasindustrie.

Bij Marsroute B zijn volgende hernieuwbare warmtebronnen te noemen:
• Warmteopwekking met duurzame elektriciteit (hybride boilers, elektrische fornuizen);
• Hernieuwbare brandstoffen voor warmte (biostoom, groen gas, pyrolyseolie, duurzame
waterstof);
• Chemothermie: warmte uit grootschalige exotherme chemische reacties en restwarmte uit
(toekomstige hernieuwbare) hoge temperatuur warmte;
• Geothermie (ondiepe, diepe en ultradiepe);
• Opgeslagen (rest)energie: bijv. in chemicaliën, phase change materials, metal fuels,
warmte-koudeopslag
Warmte kan alleen vanuit het integrale perspectief van een industriële site verregaand worden
verduurzaamd, zonder risico op lock-ins of ontwikkelen van maar tijdelijk valide oplossingen.
Marsroute B behelst de ontsluiting en de benutting van hernieuwbare warmtebronnen, maar is
ook afhankelijk van andere marsroutes:
1. Er is vervlechting met marsroute C: gebruik van hernieuwbare elektriciteit. Ten eerste
wegens elektriciteitsgebruik met het doel warmte op te wekken, ten tweede omdat
toekomstige elektrische productietechnologieën mogelijk nog steeds grote hoeveelheden
restwarmte produceren die kunnen worden hergebruikt. Ten derde omdat de
toepasbaarheid van elektrische- of warmte-energie alleen in samenhang optimaal
ontwikkeld kan worden.
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2. Er is overlap met marsroute A, omdat toepassing van hernieuwbare bronnen van
restwarmte binnen en buiten industriesites tot significante energiebesparing en CO2reductie kan leiden, met name lage temperatuur warmte die nu door verbranding van fossiel
brandstoffen (aardgas) wordt opgewekt.
3. Site-specifieke systeemanalyse is vooraf nodig om alternatieve bronnen van duurzame
warmte te duiden. De huidige integratie, de uiteenlopende belangen, bestaande contracten
en kostensystematiek kunnen de inpassing van hernieuwbare warmte in de weg staan.
4. Industriesites hebben i.h.a. een overschot aan laagwaardige warmte. Dit kan deels worden
ondervangen door re-integratie tot een nieuw optimum, en deels ligt een kans om
restwarmte beter te benutten in de gebouwde omgeving. Als zodanig is het samen met
warmtenetten in competitie met all-electric of hybride verwarming van woningen.
5. Restwarmtegebruik en Geothermie lijken verregaand uitwisselbaar. Dit kan belangrijke
vrijheidsgraden leveren voor het inspelen op de te verwachten intermitterende
beschikbaarheid en vraag naar energie, waaronder reservecapaciteit.
6. Hernieuwbare warmtebronnen zoals waterstof kunnen ingezet worden voor
hogetemperatuur warmte d.m.v. ‘direct firing’. Een grotere vraag van hernieuwbare
waterstof raakt ook aan elektrificatie.

4.1

Oplossingsroutes

Op hoofdlijnen is voor de verduurzaming van warmte de volgende conclusies te
trekken:
1. Op de korte termijn zijn de volgende opties kansrijk:
a. Elektrische warmteopwekking: technologie is beschikbaar, zoals industriële
warmtepompen (tot 120 °C), elektrische boilers en stoomcompressie.
b. Geothermie: conventionele geothermie (2-3 km, ca. 100 °C) en
ondergrondse LT warmteopslag, mogelijk in combinatie met
conversietechnologie power2Heat.
c. Biomassa: inzet via verschillende conversietechnologieën, waarbij
verbranding, vergisting en pyrolyse nu toepasbaar zijn.
Voor deze opties zijn geen doorbraken nodig op technologisch gebied, alhoewel
demonstratieprojecten gewenst zijn om de mogelijkheden in een industriële setting te
laten zien. Knelpunten liggen met name in de kosten (financiering) en regelgeving.
Voor biomassa geldt dat de discussie over de duurzaamheid en eventuele import
thema’s zijn die in de samenleving een sterke rol spelen.
2. Op de middellange termijn (rond 2030) worden de volgende opties kansrijk, ter
aanvulling van de onder 1. genoemde opties:
a. Elektrische warmteopwekking: industriële warmtepompen tot 200 °C
b. Geothermie: grotere diepten met temperaturen tot 200-250 °C
c. Biomassa: nieuwe conversietechnologie met hogere efficiëntie, zoals
(superkritische) vergassing, waar mogelijk i.c.m. CCS
d. Waterstof: inzet als klimaatneutrale brandstof voor HT-warmte (>500 °C) via
elektrolyse en aardgas i.c.m. CCS
e. Power-2-molecules: met name productie van eenvoudigere moleculen zoals
methaan
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Optie

Status

Geothermie*

Geschikt voor 50% van industriële warmtevraag tot
250 °C (60 PJ, 2 Mton CO2-reductie)
• Conventionele geothermie (CG, 2-3 km, 100
°C) beschikbaar; uitrol versnellen en risico’s
verlagen.
• UDG (> 4 km, tot 250 °C) in ontwikkeling;
proefprojecten nodig, risico’s verlagen.
• Ondiepe geothermie (< 1 km): warmteopslag
demonstreren, optimaliseren en kosten
verlagen
Via inzet van warmtepompen besparing van 80
(mix fossiel) tot 200 PJ (duurzaam) mogelijk:
• Warmtepompen (zie marsroute A); brede uitrol
voor LT, demo’s en opschaling voor >120°C
• Elektrische boilers uitrollen waar nuttig en
inpasbaar in het elektriciteitssysteem als
flexoptie.
• Elektromagnetische straling; toegepast
onderzoek naar reactoren en schaalbaarheid
van concepten.
• Verbanding tot HT-warmte: beschikbaar
• Vergassing tot productgas: demofase
• Pyrolyse tot olie: beschikbaar
• Vergisting: beschikbaar
• Hydrothermale conversie, waaronder
superkritische vergassing: demofase
Uitdaging is meervoudige verwaarding,
optimalisatie tussen hoogwaardige en HT-warmte,
mogelijk brede toepassing (incl. BECCS).
Deze optie is sec geen hernieuwbare
warmteopwekking, maar is wel een essentiële
enabler voor een duurzaam energiesysteem.
• HT-warmteopslag, PCMs en TCMs:
kostenverlaging en volumeverkleining.
• Warmtetransport is in demonstratiefase en kan
verder opgeschaald worden en site-specifiek
worden uitgerold.
• Warmtenetten zijn beschikbaar; spin-off
research bij de uitrol zal wel plaatsvinden.
• Metal fuels zijn in ontwikkeling en richting 2030
wordt de eerste demonstratie op relevante
schaal verwacht.

Elektrische
warmteopwekking*

Biomassa

Energieopslag
en
infrastructuur
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Naast deze op opwekking gerichte onderwerpen, worden in de tabel ook energieopslag
(geothermie, PCM, TCM, metal fuels) en energie-infrastructuur benoemd. Deze
onderwerpen zijn faciliterend van aard: infrastructuur dient om energie (warmte) van
productielocaties naar gebruikslocaties te brengen, opslag is nodig om perioden van
een groot aanbod of een lage vraag te overbruggen. Met name op het terrein van
energieopslag is innovatie nodig.
In deze uitwerking is niet separaat meegenomen dat warmte na gebruik in de industrie
toegepast kan worden in de gebouwde omgeving, of via opwerking van warmte naar
hogere temperaturen door de inzet van warmtepompen opnieuw in de industrie kan
worden gebruikt. Hergebruik in de gebouwde omgeving wordt aan een andere tafel
geadresseerd. Hergebruik van warmte in de industrie is onderdeel van marsroute A
(Verlaging energievraag).

4.2

Benodigde infrastructuur/inrichting energielandschap

Voor geothermie is systeemintegratie met warmtenetten en met warmtepompen
cruciaal voor warmtetransport van bron naar vraag en cascadering van temperaturen.
Voor het ‘de-risken’ van de diepe ondergrond zijn meerdere proefboringen per gebied
vereist om inzicht te krijgen in het potentieel.
Voor grootschalige inzet op biomassa zal deels import deels nodig zijn; een deel van
de bestaande haveninfra voor bijv. kolen en erts kan worden omgebouwd tot biomassa
handling. Wel worden –afhankelijk van de keten- meer vervoersbewegingen zowel over
zee, op binnenwater als op land verwacht in vergelijking met kolen, enkel al door
lagere volumetrische energiedichtheid.
Voor warmteopslag en infrastructuur speelt het volgende. Door uitkoppeling van
restwarmte richting de gebouwde omgeving kan de industrie een belangrijke bijdrage
leveren aan de verduurzamingsopgave in de functionaliteit lage temperatuurwarmte
(warmtenetten, warmtecascades). Daarnaast kan er gedacht worden aan het benutten
van vaarwegen voor warmtetransport (zie “varende warmte”). Het ruimtegebruik van de
industrie zelf zal niet noemenswaardig veranderen.
Voor metal fuels is naast een ontwikkellocatie ook een logistiek systeem nodig, tussen
plaatsen waar metal fuels worden geproduceerd (wind/zonneparken) en geoxideerd
(kolencentrales). Dit is in principe vergelijkbaar met de logistiek van kolen.

4.3

Benodigd beleid

Geothermie en restwarmte: Het masterplan Geothermie is gericht op het ontwikkelen
van 50 PJ in 2030 en 200 PJ in 2050. Er loopt ook een Green Deal UDG (met M€ 14
overheidssubsidie) en een door de overheid gefinancierd de-risking en
exploratieprogramma (GTI, M€19).
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De belangrijkste (potentiële) showstoppers zijn het exploratierisico (lage POS) door
gebrek aan geologische data, de inzet van stimulatietechnieken, (perceptie van)
seismische risico’s en grondwaterverontreiniging en publieke draagvlak.
Restwarmte van de industrie wordt onderbenut: Incentives ontbreken om duurzaam
gebruik van (duurzame) restwarmte te versnellen. De huidige integratie in fabrieken,
niet-rendabele nieuwe businessmodellen en uiteenlopende belangen op sites (korteen langere termijn, DMU’s buiten NL of de EU) hinderen de optimale inzet van procesrestwarmte bij deze marsroute.
Biomassa: Er is behoefte aan certificatie en controle van duurzame biomassaproductie
en -kwaliteit. Hieronder vallen o.a. import van duurzaam geproduceerde biomassa en
aquatische biomassa. De overheid zou een voortrekkersrol kunnen nemen in een
constructieve discussie rond bioenergie. Het veld is gepolariseerd en nuancering is
nodig gezien de diversiteit van de biomassaketens. Langjarige duidelijkheid over
exploitatieondersteuning (SDE+) is nodig om investeringen los te trekken. Er is
daarnaast behoefte aan waardering van de potentie van biomassa tot het realiseren
van negatieve CO2-emissies via biochar inzet en BECCS. Op het gebied van natte
reststromen moet het klimaatbeleid gekoppeld worden aan landbouwbeleid, vanwege
o.a. raakvlakken met mestproblematiek.
Metal fuels: Sluiten van kolencentrales kan de noodzaak voor introductie van de
technologie versnellen. Anderzijds zou afschrijven van kolencentrales met (deels)
vergoeding door de overheid een belemmering zijn. Algemeen is beleid nodig dat
inspeelt op investerings- en groot-onderhoudscycli van bedrijven om lock-in te
vermijden en kansen voor vernieuwing zo goed mogelijk te benutten.

4.4

Sociale Innovaties

Geothermie: Het verdienmodel voor de industrie is afhankelijk van de mogelijkheid tot
inzet van cascadering en/of opwaardering (met warmtepompen) van warmte, incl.
warmtelevering aan de gebouwde omgeving en glastuinbouw. Hiervoor zijn
samenwerkingsverbanden vereist tussen stakeholders uit de industrie en
warmtenetwerken/-gebruikers.
Mitigatie van het ondergrondse financiële risico voor exploratie vereist een
portfoliobenadering en collectieve aanpak in proefprojecten met publieke en private
stakeholders en kennisinstellingen.
Biomassa: Actief betrekken van de landbouwsector bij duurzame energieproductie en
voorkomen van negatieve effecten, zoals landgebruik. Uitwisseling van kennis en
technologie met landen in ontwikkeling, met name daar waar ook duurzame biomassa
beschikbaar is.
Ontwikkeling en toepassing van nieuwe businessmodellen, waar mogelijk op het erf.
Actieve dialoog met stakeholders over de inzet van biomassa voeren.

www.topsectorenergie.nl/tki-energie-industrie

23/51

Marsroutes voor Innovatie: Werkdocument voor de Industrietafel

Opslag en infrastructuur: Bedrijfseconomische innovaties omvatten het delen van
reststoffen / restwarmte met nieuwe businessmodellen waarbij partijen in de keten een
andere waarderingsgrondslagen moeten hanteren.
Institutionele innovatie rond belemmerende instituties (waaronder Europese regels als
de mestwetgeving en ETS-normen) is nodig: het resultaat moet zijn snellere
vergunningverlening voor nieuwe infrastructuur (CO2-netten, warmtenetten,
ondergrondse opslag, geothermie, etc.).

4.5

Financiering

Geothermie: Verfijning van de SDE+ voor aardwarmte om financiële haalbaarheid te
waarborgen, passend bij de toepassing, de waardeketen en het ondernemersrisico. Bij
windenergie is de hoogte van de SDE afgestemd op het windpotentieel (offshore,
onshore etc). Voor Geothermie kan het SDE-instrument worden aangepast en worden
afgestemd op het potentieel omdat de kosten van warmtelevering hiervan afhankelijk
zijn.
Biomassa: Naast financiering voor de technische ontwikkeling van bepaalde opties, zijn
LCA’s nodig om de impact van bio-energieketens op diverse emissiecategorieën helder
in kaart te brengen om helderheid te verkrijgen rond duurzaam gebruik van biomassa.
Daarnaast zijn financieringsinstrumenten nodig die demonstratie en uitrol van
meervoudig gebruik van biomassastromen, bioraffinage stimuleren, cascadering
optimaliseren en de ketensluiting van nutriënten stimuleren.
Waterstof: gebruik van waterstof in ondervuring veronderstelt dat de benodigde
waterstofinfrastructuur er op tijd is. Er is dus afhankelijkheid met andere toepassingen
van waterstof, voor de industrie met name die als feedstock, en wellicht ook als
opslagmedium voor hernieuwbare elektriciteit.
Opslag en infrastructuur: De transitie vraagt om grote investeringen in de industrie.
Voor een groot deel gaat het om kapitaalkrachtige bedrijven die de financiering
daarvoor zelf kunnen organiseren. Tegelijkertijd is er ook ondersteuning nodig voor
bedrijven en projecten waar dat minder vanzelfsprekend is. Knelpunten zijn lange
terugverdientijden, hoog risicoprofiel en onbekendheid in de markt. Met name bij
projecten voor ‘First of a Kind’ toepassingen of opschaling speelt de overheid een rol
om de gewenste ontwikkeling financieel te stimuleren en daarmee de transitie te
versnellen. Bij specifieke locatie-gebonden pilot- en demonstratiefaciliteiten speelt iets
vergelijkbaars. Ze zijn intrinsiek niet rendabel, maar wel noodzakelijk om de
ontwikkelingen te versnellen.
Bestaande instrumenten, spelen nu al een belangrijke rol. Daarbij moet goed gekeken
worden of deze vaak generieke instrumenten voldoende aansluiten bij de ambities in
het transitiepad of aanpassing behoeven.
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5 Marsroute C: Verduurzaming van het
energie-aanbod via elektrificatie
Deze marsroute gaat over het gebruik van groene elektriciteit uit wind- en zonneenergie in de industrie om de processen CO2-neutraal te maken. In de toekomst komt
(hernieuwbare) energie met name beschikbaar in de vorm van elektriciteit zodat het
voor de hand ligt om zoveel mogelijk gebruik te maken van elektrische energie voor:
• Kracht en warmte-toepassingen: Compressoren, pompen, hoge-/ lage temperatuur
warmtegeneratie d.m.v. warmtepompen of ander innovatieve warmtegeneratie (bv.
Inductief, RF/microwave, etc.) voor bijv. kraken van nafta of drogen in de
voedingsindustrie.
• Conversieprocessen naar chemische bindingen en het gebruik daarvan als
grondstof of energiedrager. Hieronder valt indirecte conversie via waterstof, en
koppeling aan huidige thermo-chemische en thermo-katalytische processen zoals
voor de productie van ammoniak, methanol, mierenzuur, staal, etc. Het alternatief
is directe conversie door innovatieve en selectieve elektrochemische synthese voor
ammonia en koolwaterstoffen (ook wel power-to-molecules genoemd). Hieronder
vallen ook innovatieve technieken om elektrische energie in te brengen, zoals
fotonen, plasma, RF of microwave.
Deze route heeft een directe relatie met circulair gebruik van grondstoffen en met
grootschalige afvang van CO2 (uit puntbronnen, uit de atmosfeer en of via biomassa).
Groene waterstof en elektrochemische conversieprocessen zijn enablers voor circulair
grondstofgebruik, terwijl carbon capture de CO2 kan leveren waarop conversies naar
koolwaterstoffen kunnen gaan draaien.
Waterstof speelt binnen deze elektrificatie-opties een speciale rol:
• Waterstof is nu al een van de belangrijke basischemicaliën voor de chemische
industrie. De grootste toepassingen van waterstof zijn in de productie van
ammoniak (voor kunstmest), in de raffinage van aardolie voor ontzwaveling, en
kraken van olie. Elektrolyse als vervanger grijze waterstof in deze grote
toepassingen draagt daarom sterk bij aan CO2-emissiereductie.
• Naarmate de koolstof uit fossiele bronnen voor de koolwaterstofchemie in de
huidige en toekomstige chemische processen wordt vervangen door circulaire
koolstof (uit recycling van afval), door koolstof van biomassa, en of door CO2 uit de
lucht zal de rol van waterstof in de chemie en brandstofproductie (e-fuels of synfuels) verder toenemen.
• Het is een klimaatneutrale brandstof voor flexibele gasgestookte centrales, als
back-up en regelvermogen.
Waterstof is een energievector net als elektriciteit. Waterstof en elektriciteit samen
vormen de verbindende schakels tussen duurzame bronnen enerzijds, met name zon
en wind, en een groot aantal eindverbruikstoepassingen van energie anderzijds.
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Missie:
Industriële processen vervangen door of ontwikkelen tot elektrische processen welke
rendabel kunnen worden bedreven met duurzaam opgewekte elektriciteit.
Trends:
De groei van het aandeel hernieuwbare energie en de daarmee samenhangende vraag
om elektriciteitsbuffering bieden kansen voor elektrificatie van processen.
Grondstoffen zullen meer en meer circulair worden gebruikt, wat vraagt om groene
waterstof en om (zoveel mogelijk) elektrisch gedreven voorscheiding en
conversieprocessen. Daarnaast komen elektrisch gedreven procesopties
(elektrochemische membranen en elektrodes, opties voor elektromagnetisch verhitten,
elektrische warmtepompen) steeds meer en op relevante schaal beschikbaar.
Daarnaast ontstaat er bedrijvigheid op de grensvlakken van de industrie- en
elektriciteitssector, waarbij bijvoorbeeld elektriciteitsopslag interessant wordt voor
chemiebedrijven en elektriciteitsbedrijven voorzichtig opschuiven richting chemie.
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5.1

Oplossingsroutes

Optie

Welke innovatie nodig

NL*

Elektrische
aandrijvingen

Elektrische aandrijvingen piloting
en risicoverlaging.

NL

Integratie van elektrische
aandrijvingen en
systeemoptimalisatie van reststoom
Verlaging CAPEX electrolysers

NL

Waterstof en
afgeleiden via
thermo-chemische
en thermokatalytische
processen

Elektrische
verwarming tot
300 °C

Elektrische
opwekking van HTwarmte
Scheidingsprocessen

Elektrische en hybride boilers
voor flexibiliteit.
Alternatieve elektrische verhitting
(RF/microwave) voor (selectieve)
verwarming en kraken
Druk gedreven
membraanprocessen en highsolids scheidingen in
voedingsindustrie

Membraanprocessen in chemie
Directe
Selectieve en opschaalbare
elektrosynthese van
elektrochemische processen
grond- en
(mogelijk gestimuleerd met
brandstoffen
fotonen, RF/microwave en
plasma)
*Innovatie in NL of inkopen vanuit buitenland?
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U
D

NL

U

U

D

U

D

U

EU

U

S

NL/
inkoop
NL

U

U

D

U

NL

U

S

NL

D

U

NL

D

U

Verhogen energie-efficiency
electrolysers
Flexibiliseren van thermochemische en katalytische
processen voor van e-fuels en echemicals, zoals NH3, MeOH,
mierenzuur, nafta)
Modulaire en warmtepompen
gericht op flexibiliteit

Status
(Demo,
Uitrol,
Standaard)
2030 2050
D+
S
U
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5.2

Benodigde infrastructuur/inrichting energielandschap

Elektrisch gedreven unit operations, zoals aandrijvingen of elektrisch gedreven
scheidingsprocessen kunnen zonder grote ingrepen aan de nationale infrastructuur
worden ingepast, omdat ze binnen het industriële hek blijven. Ook zijn deze opties
naast elektrificatie opties tegelijk efficiency opties. Een uitzondering zijn de elektrische
boilers, die zouden een hogere piekvraag kunnen veroorzaken en daarmee een
noodzaak voor verzwaring van de elektrische infrastructuur bij de industrie.
Belangrijk voor de brede uitrol van op waterstof gebaseerde energiedragers is een
effectief waterstofnetwerk van liefst zuiver waterstof. Daarnaast is een goed
elektriciteitsnet met voldoende vermogen en directe connecties van (offshore)
opgewekte duurzame energie is van belang, op die locaties waar grootschalige
elektrolysecapaciteit opgebouwd zal worden. Conversie naar chemische grond- en
brandstoffen off-shore of elders in de wereld is een waarschijnlijke ontwikkeling. Deze
ontwikkeling is in lijn met de huidige import van (fossiele) energie in Nederland.
Ontvangst en opslag van waterstof of op waterstof gebaseerde energiedragers in
havengebieden zijn nodig voor opslag en import van waterstof.
Voor de ontwikkeling van innovatieve processen die we in 2050 nodig hebben is het
essentieel dat er een goede onderzoeksinfrastructuur wordt opgezet in samenhang
met pilot/demonstrators door middel van een landelijke programmatische aanpak
waarin universiteiten, instituten, TO2, hogescholen en bedrijfsleven gezamenlijk
optrekken. Een gevaar schuilt in versnippering door lokaal beleid in regio’s en
stimulering van individuele kennisinstellingen en universiteiten.

5.3

Benodigd beleid en financiering

Verlagen van de elektriciteitsprijs, verhogen van de gas- en olieprijzen en/of beprijzen
van CO2, en de aanleg infrastructuur voor waterstof zal de deze marsroute versnellen.
Daarnaast is behoefte aan subsidieregelingen die de nu nog onrendabele top en het
risico voor de implementatie voor elektrisch gedreven processen afdekken voor
minimaal 15 jaar. Een programmatische aanpak en landelijke regie zal transfer van
kennis en vaardigheden verder versnellen en snelle implementatie mogelijk maken.

5.4

Sociale Innovaties

Voor het grootschalige transport van waterstof tussen industriële sites door
leidingstraten is maatschappelijke acceptatie nodig. Dit vereist een afweging tussen
elektrische en gasinfrastructuur en daarnaast een gevoel van eigenaarschap van
regio’s rond dit vraagstuk.
Voor hernieuwbare brandstoffen en chemicaliën is een vraagstuk hoe consumenten via
hun aankoopgedrag deze ontwikkelingen versnellen of vertragen.
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6 Marsroute D: Carbon Capture & Storage
Marsroute D betreft het afvangen, transporteren en langdurig opslaan van CO2 (CCS).
Hierbij worden activiteiten voorzien met betrekking tot de uitrol bij (petro)chemie,
raffinage, en staalindustrie. Op de middellange termijn is deze technologie ook geschikt
om i.c.m. biomassa of door CO2 uit de lucht te isoleren negatieve emissies te bereiken.
Er is sprake van een sterke technologische koppeling met marsroute C, daar waar het
gaat om de productie van (blauwe) waterstof i.c.m. CCS. Daarnaast is er een sterke
technologische relatie met marsroute E voor wat betreft de ontwikkeling van carbon
capture technologie voor het afvangen van CO2. Indien afgevangen CO2 middels
electrochemie omgezet kan worden tot koolstofhoudende grondstoffen is er zelfs
sprake van een directe relatie met routes C en E tegelijk. Verder is er een duidelijk
verband met marsroute F energie-infrastructuur, waar het gaat om transport en opslag
van CO2.
De verwachte bijdrage van deze marsroute aan de reductie van CO2 bedraagt 5-10
Mton/jaar in 2030, mogelijk oplopend tot circa 20-25Mton/jaar in 2050, sterk afhankelijk
van de ontwikkeling van CCU, die langdurige opslag van CO2 op termijn onnodig zou
kunnen maken, en ook sterk afhankelijk van de ontwikkeling van andere carbon
abatement opties, zoals elektrificatie en waterstof.
Marsroute D richt zich op het koppelen van pilots en R&D aan de first-industrial-scale
projecten die de komende jaren kunnen gaan worden uitgerold in de industrieclusters.
Terwijl op kosteneffectieve wijze de eerste megatonnen worden gereduceerd door met
name pre-combustion afvang, worden pilots voor post-combustion afvang gestart, in
compressie, transport, CO2-specificaties/ zuiverheid, en wordt ervaring opgedaan met
monitoring en toetsen van effectiviteit.
Er zijn internationaal al tientallen CCS-projecten operationeel op basis van enhanced
oil recovery. In Europa is de ontwikkeling van CCS onder de Europese EERP en
NER300 programma’s weinig succesvol geweest door met name het ontbreken van
lange termijn incentives voor de grote CO2 emitters. Door het voorgenomen
kabinetsbesluit om kolenopwekking voor 2030 te stoppen, en door de versnelde
ontwikkeling van offshore windenergie, ligt toepassing van CCS bij
elektriciteitsopwekking in Nederland niet meer voor de hand. Daarom ligt de focus nu
op toepassing van de energie-intensieve industrie, en daarnaast bij afvalverbranding.
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6.1

Oplossingsroutes

Optie

Welke innovatie nodig

N
L*

CO2 arme
staalbereiding

Grootschalige HISARNA,
gecombineerd met CO2 afvang bij
oxystaal fabriek
Toepassing bestaande technologieën
in nieuwe velden, cluster ontwikkeling
Lange-afstand CO2-transport

Ja

Status
(Demo,
Uitrol,
Standaard)
2030 2050
D
S

Ja

U

S

Ja

U

S

De-risken.
Systeemintegratie
Systeemintegratie & optimalisatie

Ja

D/U

S

Ja

D/U

S

De-risken
Cost reduction

Ja

D

S

CO2 transport en
opslag
Internationale
aansluiting CO2 grid
(BE, DE, UK, NO)
CO2 afvang bij waste
incinerators
CO2 afvang bij H2
productie:
Ammoniak,
Raffinaderijen
CO2 afvang bij
raffinaderijen
(thermische krakers)

CCS speelt een belangrijke systeemrol door in de eerste fase van de energietransitie
(2020-2040), vooruitlopend op ontwikkeling van schaalgrootte van hernieuwbare
energie en toepassingen van CCU, al grootschalig CO2 uit de atmosfeer te halen, en
daarmee carbon budget te besparen.
In deze eerste fase kan CCS ook een enabler zijn voor ontwikkeling van een
waterstofmarkt via productie van waterstof uit aardgas met CCS (blauwe waterstof).
CCS legt met de aangelegde infrastructuur en opgedane ervaring de basis voor de
volgende fase van de energietransitie (2030-2050), waarin CO2 steeds meer wordt
hergebruikt (CCU), en de waterstof steeds meer groen geproduceerd wordt (via wateren stoomelektrolyse). Daarnaast blijft CCS als flexibel instrument beschikbaar om door
opslag van kortcyclische CO2 (van biomassa) of door directe afvang uit de lucht
negatieve emissies te bereiken, mocht dit noodzakelijk worden door vertraging in de
energietransitie of versnelling van klimaatverandering.
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6.2

Benodigde infrastructuur/inrichting energielandschap

De benodigde infrastructuur betreft zowel het transport als de opslag van CO2. De
mede door EBN en Gasunie opgestelde verkenning transport & opslag beschrijft in
detail welke infrastructuur dit betreft en welke opties er zijn voor de ontwikkeling. Naast
pijpleidingtransport betreft dit ook transport per schip, binnenvaart en zeevaart.
Transport en opslag zou (ten minste bij aanvang) publiek georganiseerd moeten
worden.

6.3

Benodigd beleid

Voor versnelling is nodig:
• Draagvlak in de samenleving voor nut en noodzaak.
• Afspraken over inpassing in of aanpassing van wetgeving voor overdracht van CO2
aansprakelijkheid aan de Staat.
• Vergunningen voor CO2-opslag in geselecteerde lege gasvelden.
• Investering door marktneutrale partijen (Gasunie, EBN, regionale partijen) in open
access transport & opslag infra.
• Contracten met emitters over hoeveelheid, kwaliteit en duur.
• Afspraken met Europese ETS-autoriteit over CO2-transport per schip (Chemelot).
• Visie op ontwikkeling van CCU, zodat CO2-infrastructuur ook in een low carbon
future relevant blijft.
• Governance op Carbon Leakage.
• Duidelijkheid over CO2 transport over landsgrenzen (EU-beleid).
• Tijdige en publieke verificatie van de effectiviteit van de diverse CCS-methoden.

6.4

Sociale Innovaties

De belangrijkste sociale innovaties zijn het ontwikkelen van draagvlak rond transport en
opslag van CO2 op deze grote schaal, en rond de beschreven systeemrol in de
energietransitie.

6.5

Financiering

CCS vraagt om vanwege de schaal en benodigde infrastructuur om specifieke
stimuleringsmiddelen voor CCS: zoals SDE+, directe CAPEX-subsidie,
voorfinanciering van infrastructuur etc.
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7 Marsroute E: Circulaire grondstoffen en
producten
Doelstelling en impact van de marsroute Circulaire grondstoffen en producten
Duurzame circulaire ketens waarin grondstoffen volledig worden hergebruikt, geen
afval wordt geproduceerd en alle gebruikte energie duurzaam is opgewekt vormt de
doelstelling van deze marsroute. Deze marsroute draagt bij aan de doelstellingen van
het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en laat een groot CO2reductiepotentieel zien van 8 Mton.
Brede systeemtransitie is benodigd om naar circulaire ketens te komen
De transitie naar duurzame circulaire ketens creëert economische groei, stelt de
beschikbaarheid van grondstoffen veilig en vermindert de milieudruk. In de circulaire
keten zal aandacht worden gefocust op 5R: Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, and
Recycle. Deze transitie naar duurzame circulaire ketens vereist echter een grote
inspanning. Ketens zullen grondig moeten worden aangepast of volledig opnieuw
moeten worden ingericht, waarbij ook actoren en de verhouding tussen die actoren
zullen veranderen en waarbij actoren veranderingen zullen doormaken in hun primaire
processen en businessmodellen. Circulariteit zal verdergaande ketenintegratie en
bijbehorende –intimitiet vereisen. Co-creatie en gezamenlijke innovatie worden
belangrijke industriële succesfactoren.
De transitie vereist nieuwe technologie en structurele aanpassingen in de manier
waarop we onze samenleving en industrie vormgeven. Zo zullen nieuwe bedrijfs- en
marktmodellen nodig zijn en zijn maatschappelijk begrip en dito acceptatie essentieel
voor succes. Daarnaast is het voor goede begeleiding van deze transitie van belang
voorspellende modellen te ontwikkelen waarin aan de hand van verschillende
scenario’s op macro-economische schaal gekeken kan worden naar veranderingen in
de Nederlandse en internationale markt en effecten hiervan op de economie. Ten
aanzien van CO/CO2 gebruik is - naast economische drijfveren zoals beprijzen van
CO2 - ook de discussie over en aanpak van lock-in problematiek en LCA (acceptatie
CCU-routes) van belang.
Een groot CO2 reductiepotentieel
Deze route laat een groot CO2-reductiepotentieel zien. Recentelijk is een aantal studies
gepubliceerd, waarin wordt aangeven dat de industriële uitstoot in Europa met een
kwart tot de helft kan reduceren (13- 25 Mton in 2050).7,8,9 Dit zijn alle voorlopige

7

VNCI Routekaart 2050 Chemistry for Climate
TNO Rapport Effecten van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de
Transitieagenda’s op de emissie van broeikasgassen
9
The Circular Economy – a powerful force for climate mitigation, Sitra
8
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schattingen en nog beperkt onderbouwd. Een grove schatting door de experts van
deze marsroute (zie later) bedraagt 8 Mton.

De strategie van deze marsroute is gericht op het voorkomen van CO2-emissies door
hergebruik en recycling en het gebruik van CO2 als grondstof. De Parijse doelstellingen
zijn echter hoofdzakelijk gericht op de CO2-emissiereductie die end-of-pipe plaatsvindt,
in tegenstelling tot de CO2 besparing over meerdere levenscycli die deze marsroute
voorstelt. Formeel gezien draagt deze marsroute dus niet bij aan de Parijse
doelstellingen. Het is belangrijk dat dit dilemma onder de aandacht wordt gebracht,
zodat ook deze structurele maatregelen op de juiste waarde worden geschat en
daadwerkelijk aan het target bijdragen.
Hoe dragen circulaire waardeketens bij aan de CO2 emissiereductie?
Hergebruik en recycling van organische (C-houdende) reststromen zorgt dat koolstof
(C) in materialen opgeslagen blijft en niet als broeikasgas (voornamelijk CO2) wordt
uitgestoten door end-of-use verbranding van afval. Hergebruik van koolstofhoudende
materialen maakt verkorte productieroutes mogelijk met navenant lager
energiegebruik; immers recyclaat heeft al veel meer de eigenschappen van het
beoogde eindproduct dan een fossiele grondstof als aardolie. In het geval van plastics
zoals PE en PP is de CO2-uitstoot bij gebruik van recyclaat als grondstof bijvoorbeeld
negenmaal lager dan bij gebruik van aardolie als grondstof.
Een additionele CO2-reductie kan worden bereikt door recyclage van nonferromaterialen (Al, Cu, Zn, Pb, Ni, Mo), in de metaalsector. Tenslotte blijkt het gebruik
van CO/CO2 uit industriële restgassen en naar 2050 wellicht uit lucht (voor CO2) een
veelbelovende route naar CO2-reductie. Via Carbon Capture and Utilisation (CCU)
technologieën kan CO makkelijker toegepast worden bijvoorbeeld in de staalindustrie
en kan CO2 in de toekomst met groene energie omgezet worden naar materiaal of
energiedrager mede om pieken in productie en gebruik van zonne- en windenergie op
te vangen. Bij sommige van deze utilisatieroutes komt de CO2 na korte tijd weer vrij.
Een voorwaarde voor succes is dan uiteraard dat de geproduceerde CO2 dan ook weer
opgevangen en opgewerkt wordt. Dat zal slechts ten dele lukken: niet alle CO2 die door
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verbranding van de elektrisch geproduceerde brandstoffen wordt gegenereerd wordt
vastgelegd. Daarom is het belangrijk dat deze brandstoffen met name als vervangers
van fossiele brandstof worden ingezet voor die vervoersmodaliteiten die (nog) niet
elektrisch of via waterstof kunnen worden aangedreven (vliegtuigen, zwaar transport,
internationale scheepvaart).
Focus op 3 innovaties binnen de marsroute Circulaire Grondstoffen en Producten
In deze marsroute circulaire Grondstoffen en Producten is gekozen voor het circulair
maken van die ketens die de meeste impact leveren op de CO2-reductie in de industrie.
Dit zijn onder andere de bulkchemie (waaronder kunststof), raffinaderijen, de
afvalverwerkers en basismetalenindustrie.
Focus wordt gelegd op:
Lijn 1: het circulair maken van kunststofketens
Lijn 2: het circulair maken van metaalketens
Lijn 3: afvang en inzet van CO en CO2 voor het produceren van grondstoffen en
energieopslag (CCU)
Voor alle drie de lijnen geldt dat er structurele aanpassingen moeten worden gemaakt
in de manier waarop we onze samenleving en industrie vormgeven. Zo zullen nieuwe
bedrijfs- en marktmodellen van toepassing zijn, zijn maatschappelijk begrip, acceptatie
en actie essentieel en moet nieuwe wet- en regelgeving worden ontwikkeld. Hieronder
staat een synopsis voor elk van de drie lijnen. Grove schatting van de CO2-reductie van
de vier lijnen, ingeschat door experts, is weergegeven in onderstaande tabel. De inzet
van biomassa als hernieuwbare grondstof wordt in Marsroute F behandeld.
Onderwerp
Circulaire Kunststofketen
Circulaire Metaalketen (non-ferrometalen)
CO, CO2 gebruik
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7.1

Oplossingsroutes

Optie

Welke innovatie nodig

NL*

Status
(Demo,
Uitrol,
Standaard)
2030 2050

Kunststoffen
Ketensamenwerking

Platform

NL

S

S

Design voor 100%
circularity 1e en 2e
leven

Materialen, productontwerp,
logistiek, karakteriserings- en
sorteermethoden

NL

D

U

Mechanische
recycling

Materialen, procestechnologie,
logistiek

NL

U

S

Chemische
recycling
Metalen
Ketensamenwerking

Karakterisering, scheiden en
kraken/heropwerken van plastics

NL/
inkoop

D

U

Platform

NL

S

S

Design voor 100%
circularity 1e leven

Materialen, productontwerp,
reparatietechnologie

NL

D

U

Design voor 100%
circularity 2e leven

Materialen, productontwerp,
logistiek

NL

U

S

Mechanische
recycling

Productontwerp, karakteriseringsen sorteermethoden

NL

U

S

Chemische
recycling

Materialen, procestechnologie,
logistiek, karakteriserings- en
sorteermethoden
Inzamelen, scheiden,
karakteriseren

NL/
inkoop

D

U

NL

S

S

Verbeterde logistiek
na gebruik
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CCU
Hergebruik in de
staalindustrie

Productie van alcoholen/ ureum
op grond van hoogovengas en
convertor gas

NL

D

S

Mineralisatie

Verificatie en scale-up:
Magnesiumcarbonaat en
calciumcarbonaat (Olivijn,
Serpentijn);

NL

D

S

Vastlegging in
bouwmaterialen

Mineralisatie toepassingen
gebaseerd op bouwmaterialen

NL

S

S

CO2 naar
basischemicaliën
(ureum, MeOH)

NL

D

S

CO2 naar
brandstoffen: MeOH
DME, kerosine
*Innovatie in NL of inkopen vanuit buitenland?

NL

D

S

7.2

Benodigde infrastructuur/inrichting energielandschap

Het sluiten van materiaalketens zal stevige eisen stellen aan de infrastructuur. Er is
een grote uitdaging om nieuwe infrastructuur te realiseren maar ook een kans om
bestaande infrastructuur te benutten. Ketens zullen naar verwachting meer regionaal
geïntegreerd worden ingericht (waarbij regio’s ook internationaal kunnen zijn).
Specifiek voor kunststoffen en metalen:
• Kennisplatform.
• Landelijke logistieke processen voor inzameling, karakterisering en scheiding
restmaterialen.
• Ontwikkeling van design voor recycling en reparatiekennis.
• Grootschalige pilotplants voor mechanische en chemische recycling.
• Het Versnellingshuis Circulaire Economie voor initiatie, afstemming en uitrol van
significante initiatieven in nauwe wisselwerking met Topsectoren, NWA etc.
• Ontwikkeling van recyclaatstandaarden.

7.3

Benodigd beleid

In zijn algemeenheid zal aanvullende wet- en regelgeving noodzakelijk zijn om de
noodzakelijke transities in gang te zetten of te ondersteunen. Al was het maar omdat in
veel gevallen de kosten gedragen moeten worden door andere partijen in de keten dan
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de partijen, die de kosten maken. Op de volgende onderwerpen zal tenminste moeten
worden ingezet, vanuit een langetermijnvisie:
• Langlopende innovatieprogramma’s die de overgang van lage naar hoge TRL’s
(technology readiness leavels) faciliteren zonder tijdsverlies aan overgangen, van
bijvoorbeeld fundamenteel onderzoek naar toegepast onderzoek, en daarna naar
opschaling via pilots, demo’s en first-of-a-kind commerciële operaties
• Voor vrijwel alle TRL’s en met name de hogere is een aanpak zonder schotten
tussen sectoren nodig voor instrumentarium, aangezien de inzet van bijvoorbeeld
biomassa en CO2 tegelijkertijd de markt van chemie en die van energie beïnvloedt.
• Het gebruik van residumateriaal. Dit is momenteel aan sterke beperkende
regelgeving verbonden. Green deals kunnen worden ingezet. Normering en
kwaliteitseisen zullen ontwikkeld moeten worden voor producten.
• Beleid voor gedrag en participatie, door de hele maatschappij, beïnvloeding van de
publieke opninie, maatschappelijke bewustwording van significantie en noodzaak
van persoonlijke bijdrage.
• Carbon Leakage governance, wetgeving rond maximale emissies en eenduidige
uitgangspunten voor LCA-technieken.
• Deze marsroute concurreert met gebruik/productie van virgin materiaal op basis
van fossiele grondstoffen. Gebruik van restmaterialen in nieuwe producten moet
gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door een CO2 beprijzing of belastingvoordeel
voor gebruik van restmaterialen.
• Financiering van de onrendabele top.
• Kapitaalbeschikbaarheid voor circulaire bedrijven vergroten door vrijstelling van
vermogensrendementsheffing op aandelen van hoog innovatieve ‘circulaire
bedrijven’ of van investeringsfondsen daarvoor.
• Ontwikkeling van grootschalige CCS zal CCU een boost geven vanwege de
beschikbaarheid van CO2 tegen lage kosten (wellicht zelfs negatieve prijzen).
Daarnaast zal voor deze marsroute nauwe interactie in internationale kaders nodig zijn,
zoals via EU en interregionale initiatieven om te voorkomen dat activiteiten naar landen
met een minder streng regime vertrekken.

7.4

Sociale Innovaties

Kunststoffen en metalen:
• De aanpassingen aan de waardeketens zullen behoud en versterking van
werkgelegenheid tot gevolg hebben aangezien er nieuwe activiteiten ontwikkeld
moeten worden. Dit vereist opleiding en training.
• Acceptatie en appreciatie van de restwaarde van restmaterialen/afval.
Retourstromen moeten automatisch worden meegenomen bij productontwerp.
Reparatie moet veel meer worden ontwikkeld en gepromoot. Hetzelfde geldt voor
upgrading van modulaire producten.
• Passende wetgeving en normstelling.
• Verbeterde attractiviteit van werkgevers, betere appreciatie van sociale
betrokkenheid van bedrijven (sustainable development).
• Nieuwe verdienmodellen zitten in toegekende waarde restmaterialen, lease etc. als
businessmodel, nieuwe aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeerders.
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Nederland als enabler voor andere landen door export van circulaire materialen,
producten en know-how (bijvoorbeeld op het gebied van design for recycling).
CCU:
• Discussie over Lock-in problematiek en LCA (acceptatie CCU-routes) door
maatschappelijke organisaties en de politiek.

7.5

Financiering

• Toekennen ETS-credits voor CCU-routes.
• Subsidies voor R&D-trajecten, met focus op DEMO-projecten.
• Onrendabele top-financiering voor eerste commerciële installaties.
Ontwikkeling van grootschalige CCS zal CCU boost geven vanwege de
beschikbaarheid van CO2 tegen lage kosten (wellicht zelfs negatieve prijzen).
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8 Marsroute F: Circulaire grondstoffen &
producten – lijn biomassa
Afbakening: Deze marsroute gaat over de inzet van biomassa als hernieuwbare
grondstof voor de industrie. Biomassa als grondstof voor energieproductie is buiten
scope voor deze marsroute, en wordt in marsroute B “verduurzaming van het energieaanbod via hernieuwbare warmte” meegenomen.
Het gaat om een oplossing voor het maatschappelijk deelprobleem van verduurzaming
van grondstoffen. Dit is met name relevant voor de industriesectoren: Chemie,
Voedingsindustrie, Metaal, Brandstoffen (Raffinage), Kunstmest, Overig (bouw, papier,
textiel etc.). De bijdrage aan de verduurzaming via CO2-emissiereductie wordt
ingeschat op virgin koolstoffeed van ca. 10% uit biomassa. Daarmee wordt de bijdrage
3.8 Mton CO2 equivalenten (per jaar) in 2050 – gebaseerd op fossiele grondstoffen die
gebruikt worden voor brandstoffen en materialen (situatie 2005). Het gaat hier om een
transitie, waar er in de eerste jaren wellicht meer biomassa nodig is totdat de 90%
recycling wordt behaald.
Missie: duurzaam en competitief inzetten van biomassa als grondstof voor de productie
van chemicaliën, materialen en brandstoffen.
Trends en ontwikkelingen: Er zijn diverse ontwikkelingen en discussies rondom
biomassa waar verschillende partijen verschillende beelden bij en meningen over
hebben. Discussiepunten zijn:
• De competitie tussen food en fuel, en de rol van bijmengverplichtingen voor
brandstoffen.
• SDE-subsidie op biomassa bij- en meestook waardoor het level-playing field wordt
verstoord bij een beperkt aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa.
• De potentiele impact van nieuwe product-functionaliteit op basis van biobased
building blocks.
• Welk deel van de virgin feedstock kan worden ingevuld door biomassa?
• Hoe ziet het pad naar de optimale inzet van biobased feedstock eruit? Is er tot
2050 voldoende biomassa beschikbaar?
Het is belangrijk hier samen met de andere marsroutes en sector klimaattafels een
gezamenlijk beeld te vormen.
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8.1

Oplossingsroutes

Optie

NL*

Status
(Demo,
Uitrol,
Standaard)
2030
2050

?

D+U

S

Gebruik in staal productie met
NL industrie
Demo-plant en opschaling
BTX-productie

?

D+U

S

Ja

D+U

S

Opschaling benodigd

?

D+U

S

Opschaling bio-raffinaderij
voor tweede generatie bioethanol

?

S

Generiek: ontwikkeling &
opschaling

Ja

1e
gen =
S
2e
gen =
D+U
D+U

Ja

U

S

FDCA

Ja

D

U/S

Succinic acid

Ja

U

S

Functionele bio-aromaten

Ja

D

U/S

Biobased building blocks
Generiek: ontwikkeling &
uit zeewier
opschaling
*Innovatie in NL of inkopen vanuit buitenland?

Ja

D

U/S

Vergassing afval (incl.
RDF, SRF) voor productie
syngas
Biomassa torrefactie voor
gebruik in staal industrie
Biomassa vergassing voor
productie groen gas &
chemicaliën en/of syngas
Biomassa pyrolyse voor
productie bio-nafta en/of
BTX en olefines
Bioraffinage & bio-ethanol
fermentatie

Novel biobased building
blocks: fermentatie, chemokatalytisch
PLA

Welke innovatie nodig

U/S

Systeemrol van biobased intermediates:
• In Brazilië speelt bio-ethanol een systeemrol. Afhankelijk van de prijzen voor
benzine en suiker wordt suiker geproduceerd dan wel bio-ethanol.
• Syngas kan een systeemrol spelen op gebied van energieopslag (naast de rol van
belangrijke feedstock voor de chemische industrie).
• Pyrolyseolie kan een systeemrol spelen in combinatie met elektrochemie. Met het
laatste kan waterstof worden geproduceerd (als systeemrol voor energieopslag),
welke vervolgens wel/niet kan worden gebruikt om de olie te kraken richting bionafta. In geval van niet kan de olie gebruikt worden om functionele bio-aromaten uit
te winnen.
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• Biomassa, voedselafval, ammonia hebben een link naar de agro-industrie.
Tallolie (reststroom uit de papierindustrie) speelt een systeemrol als energiedrager
(benzine) in concurrentie met grondstof voor materialen. De prijs ligt hierdoor
kunstmatig hoger dan de bestaande fossiele grondstoffen voor materialen.

8.2

Benodigde infrastructuur/inrichting energielandschap

Er zijn een aantal verschillende oplossingsrichtingen. Deze vergen een diversiteit aan
infrastructuur. Hieronder volgt een overzicht van investeringen voor
oplossingsrichtingen met grote impact op de klimaatdoelstelling:
• Syngas-distributiesysteem. Fisher-Tropsch (FT) is extreem gevoelig voor
schaalgrootte. De afweging tussen kleinschalige syngas productie en centrale
conversie van syngas moet worden afgewogen tegenover grootschalige
geïntegreerde syngasproductie met FT. Hiervoor zijn bijvoorbeeld pijpleidingen
voor syngas noodzakelijk.
• Inzet bestaande aardgasinfrastructuur voor groen gas heeft impact op de keuzes
voor deze infrastructuur en op de eventuele ruimte voor hergebruik voor
waterstoftransport.
• Biomassa & afvalverwerkende industrie: De logistiek van (mechanische) sortering
van afval moet worden uitgewerkt naast een uitbreiding van een nafta
leidingnetwerk.
Kleinschaligere impact, maar vaak wel met een betere business case, kan versneld
worden bereikt door te investeren in o.a. de volgende zaken:
• Bioraffinage complexen voor cascadering biomassa inzet: chemicaliën en lignine.
• Biobased kunststoffen (zoals PEF, PLA, PHA) en bio-composieten.
• (Terug)winning van grondstoffen/chemicaliën (zoals meststoffen, eiwitten,
geneesmiddelen).
Verder zijn er pilots/demo’s benodigd voor de verschillende oplossingsroutes.
Hieronder volgt een beknopte niet-volledige opsomming:
• Biomassavergassing met productie BTX uit productgas en opwerking productgas.
• (Katalytische) pyrolyse en verdere opwerking pyrolyse-olie / bio-naphta.
• Bioraffinage (verschillende technieken) & verwerking bio-polymeren in applicaties.
• Fermentaties (brandstoffen, organische zuren, etc.).
• Gebruik biokolen in staalindustrie.
• Chemo-katalyse (omzetting lignine in energiedrager/brandstof, conversie biomassa
in furanen/aromaten).

8.3

Benodigd beleid

De volgende maatregelen SDE+, bijmengverplichting biobrandstoffen en een
dubbeltellingsregeling bestaan reeds. Deze maatregelen compenseren het gebrek aan
business case en versnellen daardoor implementatie van energie- en
brandstoftechnologie. Het creëert tevens een non-level playing field voor de chemische
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sector als het gaat over grondstofprijzen. Ook is er onzekerheid of deze maatregelen
langdurig in stand blijven. Een langetermijnvisie met bijbehorende regelgeving is
benodigd zodat een level playing field tussen bio- en fossiele grondstoffen voor
brandstoffen en chemicaliën/materialen ontstaat.
Green deals gaan over het wegnemen van specifieke juridische belemmeringen,
bijvoorbeeld op gebied van afvalverwerking. Hier moet stevig in worden doorgepakt om
het hergebruik van plastic- en biomassa afval te doen groeien.

8.4

Sociale Innovaties

Cruciaal in de ontwikkeling van biomassa-inzetopties is de notie dat het over het
algemeen niet gaat om singuliere inzet (of elektriciteit en warmte, of biobrandstoffen, of
chemie) maar om de ontwikkeling van slimme combinaties. Door combinatie van
inzetopties ontstaat synergie: de mogelijkheden van een biomassastroom worden
optimaal benut en dit leidt tot aantrekkelijker business cases.
Een holistische blik op het gehele pakket aan marsroutes is belangrijk. Hierbij zal
moeten worden gebalanceerd tussen de business case, beschikbaarheid biomassa,
energiebehoefte, entropie (kunnen we alle onderdelen van biomassa uiteindelijk net zo
optimaal verwaarden als nu lukt met fossiele grondstoffen). Dit moet niet alleen voor
biomassa worden gedaan, maar voor alle grondstofstromen samen.

8.5
•
•
•

Financiering
Subsidies voor R&D-trajecten, met focus op demonstratieprojecten.
Onrendabele top-financiering voor eerste commerciële installaties.
Belastingvoordeel voor biomassa/recycling producten, ter compensatie voor de
premium resulterende van niet-geoptimaliseerde processen (t.o.v. de chemische
industrie die al >40 jaar aan het optimaliseren is).

Kansrijke interventies die gezamenlijk nader onderzocht en uitgewerkt kunnen worden
zijn:
• Financiële interventies, gericht op het ‘de-risken’ van de vroeg-cyclische
investeerders. Dit via het verschaffen van laag-risico eigen vermogen, zoals
participatiefondsen en -regelingen, fondsen voor achtergestelde leningen, het
instrumentarium van InvestNL voor CE, etc.
• Financiële interventies gericht op het opschalen van innovatieve oplossingen, om
met name financiële tegenvallers in de opstartfase op te vangen middels financiële
garantie- en subsidieregelingen.
• Het in het Regeerakkoord vermelde nationaal klimaatfonds dat door OS zal worden
ingesteld.
• Het versterken van de rol van de overheid in biobased inkopen en als ‘launching
customer’.
• Inbreng van behoeftes namens NL in herziening MFK (Europees meerjarig
financieel kader).
• Uitvoering van internationale icoonprojecten (EU en mondiaal).
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•

•

Facilitering van complexe transitietietrajecten via ketenregisseurs en green deals,
die zorgen voor randvoorwaardelijke ondersteuning (o.a. zaken op vlak van wet- en
regelgeving zoals bestemmingsplannen, vergunningen en het faciliteren van
overleg).
Onderzoek naar de manier waarop kringloopsluiting via
producentenverantwoordelijkheid in ketens en clusters geborgd kan worden.
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9 Marsroute G: Energie-infrastructuur en
Herinrichting van het Industrielandschap
In deze Marsroute worden de volgende onderwerpen geadresseerd:
• Productie van hernieuwbare energie(dragers); keuze voor lokale productie of
import.
• Optimalisatie van infrastructuur (systeemintegratie): nieuwe fysieke en digitale
infrastructuur.
• Verschuivingen in productaanbod: internationale ontwikkelingen beïnvloeden het
productportfolio van de Nederlandse industrie.
Daarmee gaat het om een aantal overwegend strategische vragen die individuele
oplossingen om de broeikasgasuitstoot te verminderen overstijgen. De relatie tussen
Nederland en andere landen komt bij drie van deze veel omvattende onderwerpen aan
bod.

9.1

Context

Waar Nederland 3,2 EJ/jaar primaire energie verbruikt importeert het 9 EJ en
exporteert het 8 EJ. Dit is voornamelijk olie, kolen en gas. Voor olie vindt zeer
significante conversie plaats. De industrie gebruikt 1100 PJ primaire energie, waarvan
de helft voor energiedoeleinden; de andere helft als grondstof. De impact van de
energietransitie op deze stromen zal zeer ingrijpend zijn en zal daarmee het
industrielandschap van Nederland zeer belangrijk omvormen.
Door zijn gunstige ligging, met enerzijds een uitstekende bereikbaarheid via zee en
anderzijds een groot achterland, zal Nederland waarschijnlijk een belangrijk knooppunt
van koolwaterstofstromen en koolwaterstofconversie blijven. Maar de gevraagde
circulariteit van koolstof vraagt om nieuwe infrastructuur.
De afwijkende structuur van de economie en het energiegebruik in Nederland is
geïllustreerd in Figuur 1 hieronder, waarin het energiegebruik in de hoofdsectoren van
de economie, geschaald naar het inwoneraantal is uitgezet.
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Energiegebruik per sector - Nederland en omringende landen
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Figuur 1: De sectorale opbouw van de Nederlandse energie
eindgebruiksvraag, vergeleken met de ons omringende landen en het
wereldgemiddelde.

Waar gebouwde omgeving, transport en diensten in lijn zijn met de grote EU-landen, is
het Nederlandse energiegebruik in landbouw en industrie uitzonderlijk hoog.10 Nog
uitzonderlijker is de grootte van “non-energy use” ofwel het niet-energie gerelateerde
gebruik van fossiele energiedragers met name in de chemische industrie.
Als onderdeel van de verkenning van deze Marsroute zien we de grootte van deze
sectoren in Nederland in een CO2 neutrale wereld als een open vraag. Deze
contextuele overwegingen leiden ons tot het formuleren van een missie voor deze
Marsroute.

9.2

Missie

Bundel de kennis over energievoorziening en energietechnologie met de ambities van
de Nederlandse industrie om te komen tot een aantal toekomstvisies voor
energievoorziening, energie-infrastructuur en (her)inrichting van de ruimte in Nederland
in een EU-regionale context.
Deel deze visies met de samenleving om te komen tot een door de samenleving
gedeeld beeld dat een positieve verbeelding oproept en dat de basis vormt voor de
10

De hier gebruikte IEA statistiek heeft niet voor alle landen een uitsplitsing tussen landbouw en
industrie, daarom zijn deze hier samen genomen. Dit zou later verfijnd kunnen worden. Het punt
blijft geldig.
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sociale innovaties en de innovaties op het gebied van governance die nodig zijn om de
uitdagingen van Parijs aan te kunnen gaan.

9.3

Kennisvragen

Hieronder bespreken we de uitdagingen en kennisvragen die er liggen op een viertal
deelgebieden: economie, energiewinning, ruimtelijke ordening en infrastructuur.
9.3.1

Economie: kennisvragen rondom de toekomst van de Nederlandse
industrie in relatie tot de Nederlandse economie
De Nederlandse industrie is gegroeid in een wereld waarin (fossiele) energie
overvloedig en goedkoop beschikbaar was. In de CO2-arme wereld waarop we ons
voorbereiden is beschikbaarheid van goedkope energie niet langer vanzelfsprekend.
Wanneer hernieuwbare energie een dominante rol heeft in de
wereldenergievoorziening zullen de randvoorwaarden voor vestiging van nieuwe
energie-intensieve industrie anders zijn. Dit geldt ook (zij het in iets mindere mate) voor
de aanpassing, ombouw en herinvestering van de gevestigde industrie: de basis van
geïnstalleerd industrieel kapitaal is zeer aanzienlijk. Dit leidt tot de volgende
kennisvraag:
• Hoe zien de toekomstige, mondiale industriële waardeketens eruit in een CO2-arme
wereld, en bij welk prijsniveau van energie en welke organisatie van
materiaalstromen is vestiging in Nederland aantrekkelijk, respectievelijk kan
Nederland zijn industrie behouden?
• Wat is een plausibel ontwikkeltraject voor deze waardeketens, rekening houdend
met het verschil in tempo waarin landen en regio’s zich committeren aan
klimaatbeleid, resulterend in langjarige onzekerheid over CO2 beprijzing.
9.3.2
Energieopwekking: lokale opwekking en import
In de industriële energievraag kan op drie manieren worden voorzien: (i) door lokaal
opgewekte energie (vooral wind, zon en geothermie), (ii) door import van hernieuwbare
energie (naast biomassa dat een beperkt potentieel heeft, spelen hier met name
waterstof en synthetische brandstoffen een rol), en (iii) fossiele import in combinatie
met CCS. De energieprijs die de industrie kan dragen zal ook in de toekomst zeer
waarschijnlijk lager zijn dan in de andere sectoren van de economie, wat, in
samenhang met de driedeling van het aanbod de volgende kennisvragen opwerpt:
• Hoeveel lokaal geproduceerde energie kan aan de industrie worden aangeboden
tegen welk tariefverschil met de overige eindgebruikers? Wat is de toekomst van
de groot- en kleinverbruikstarieven in relatie tot de aard en omvang van de
Nederlandse productie van elektriciteit, brandstoffen en overige energiedragers?
• Is het plausibel dat Nederland voor haar energie-intensieve industrie schone
energie importeert? Of is verplaatsing van die industriële activiteiten naar de
bronlanden economischer?
• Wanneer schoon fossiel (fossiele import met CCS) een alternatief is dat de meeste
economische zekerheid biedt, is er dan ook voldoende en bestendig draagvlak
voor?
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9.3.3

Ruimtelijke ordening: industrielandschap, energielandschap en energieinfrastructuur
Naast de vraag bij welke prijs van hernieuwbare energie de Nederlandse industrie kan
concurreren en floreren is er ook de vraag hoe groot het winbare potentieel in
Nederland is, mede in het licht van andere CO2-emissiereducerende routes zoals de
circulaire routes. Dit is een vraag die in technische zin redelijk beantwoord is, maar in
maatschappelijke zin niet. Dit leidt tot de vragen:
• Hoe kan een set uitgewerkte ruimtelijke visies op het Nederlandse
energielandschap, in samenhang met backcasting technieken en kwantitatieve
analyse, bijdragen aan een maatschappelijke discussie over de korte- midden- en
lange-termijn veranderingen van het energiesysteem en de inrichting van de
Nederlandse ruimte.
• Hoe kan de overgang van een lineaire (op ‘obsolescence’ gebaseerde) economie
naar een circulaire worden gerealiseerd en welke aanpassingen van het
industrielandschap zijn daarvoor nodig?
Dit dwingt de samenleving na te denken over: hoe willen we dat onze omgeving
eruitziet, en welke prijs zijn we bereid hiervoor te betalen?
Naast de ruimtelijke vraag over energiewinning is ook de inpassing van energie
infrastructuur van belang. Zoals we hieronder zullen beargumenteren zal er een (grote)
uitbreiding van deze infrastructuur nodig zijn. De ruimtelijke implicaties hiervan zijn
onvoldoende onderzocht.
9.3.4
Energie-infrastructuur: wat, wanneer, en hoeveel?
Analyses en verkenningen van het toekomstige energiesysteem wijzen zonder
uitzondering in de richting van de noodzaak van een sterkere en meer diverse
infrastructuur voor energie en voor het sluiten van materiaalkringlopen. Voor een CO2neutrale industrie zijn de volgende componenten onontbeerlijk:
1. Elektriciteit: in samenhang met de algemene elektrificering van het energiesysteem
zal ook de industrie meer gebruik maken van elektriciteit. Dit vraagt om additionele
transport en distributie capaciteit van vele GWs.
2. Waterstof: waterstof als energiedrager voor hoge-temperatuur proceswarmte en
met name als feedstock (voor chemische producten en materialen, en voor
industriële productie van synthetische brandstoffen) dragen belangrijk bij aan de
verduurzaming van de industrie.
3. CO2: de Nederlandse industrie zal een grote koolstofkringloop blijven houden.
Zowel circulariteit als opslag van CO2 hebben deze infrastructuur nodig.
4. Warmte: warmtenetten zullen een cruciale rol blijven vervullen wanneer het gaat
om de optimale benuttig van energie door het gebruik van restwarmte. Door de
transitie en de daarmee gepaard gaande transformaties of bedrijfsniveau zullen
warmtenetten met meerdere warmteleveranciers steeds belangrijker worden.
5. Biomassa, afval: om de koolstofketens te sluiten is ook de circulariteit van vaste
koolstoffen van belang. Dit vraagt naast continue transformatie van waardeketens,
om logistieke infrastructuur en een helder kader van regelgeving.
Op basis van de nu voorhanden zijnde kennis is zeker dat al deze vijf infrastructurele
elementen investering zullen vragen en nu begonnen kan worden (en wordt) met de
initiële versteking. Voor de langere termijn dient zich de vraag aan, in samenhang met
de eerdere vragen rond opwekking en de toekomstige economische ambities:
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•

Legt Nederland voorzichtig een bescheiden infrastructuur aan, rekening houdend
met de onzekerheden aangaande de lange-termijnontwikkelingen rond voor
energie en industrie? Of committeert Nederland zich aan een ambitieuze energie
opwekkings- en distributieagenda, zich daarmee positionerend als een
aantrekkelijke vestigingsplaats voor nieuwe en zich vernieuwende industrie.

In samenhang met vragen rond het toekomstig portfolio van industriële activiteit en de
ruimtelijke inpassing komt ook de vragen aan de orde:
• Welke infrastructuur waar? Wat is de toekomst en het portfolio van de grote
industrieclusters in Nederland?
• Wanneer komt nieuwe infrastructuur beschikbaar?

9.4

Innovatie en Kennisagenda

De vragen in deze marsroute zijn onvermijdelijk algemeen van aard. Ook zullen ze in
de regel geen een eenduidig antwoord hebben. Maar een maatschappelijk
gearticuleerd antwoord (of antwoorden) zijn noodzakelijk om de energietransitie met
name ook rond industrie vorm te geven. Hoewel er veel technische vragen zijn liggen
de innovatievragen voor dit thema vooral op het gebied van sociale innovatie en
innovatie van governance:
• Sociale innovatie om te komen tot een breed gedragen agenda van verandering en
vernieuwing van de economie en andere (veranderende) industriële bedrijvigheid
daarin.
• Innovatie op het vlak van governance omdat de energie-infrastructuur in Nederland
een collectief goed is dat investeringen vraagt van een ongekende omvang,
waarvoor, mede in het licht van de grote onzekerheden waarmee deze omgeven is,
publieke en private samenwerking op een nieuwe, innovatieve manier moet worden
vorm gegeven.
Om antwoord te geven op deze vragen is het noodzakelijk dat Nederland kennis- en
gedachtenvorming laat plaats vinden vanuit het perspectief van de Nederlandse
samenleving als geheel. In de afgelopen paar jaar zijn tal van uitstekende studies
verschenen van individuele partijen (havengebieden, belangenorganisaties, NGO’s). In
de komende tijd is het belangrijk dat deze visies worden gebruikt en verwerkt in visies
die de deelbelangen van individuele stakeholders overstijgt. De Nederlandse
universiteiten en kennisinstellingen kunnen daarin een belangrijke verbindende rol
spelen, waarin (voor deze marsroute) met name de verbinding tussen bèta- en
gammaonderzoek cruciaal is.

www.topsectorenergie.nl/tki-energie-industrie

48/51

Marsroutes voor Innovatie: Werkdocument voor de Industrietafel

10 Marsroute H: Organisatorische en
institutionele Innovatie
Deze marsroute adresseert een aantal vragen rond organisatorische en institutionele
innovaties vanuit een transitioneel en multi-partijen perspectief als bijdrage aan de KIA
Industrie. Kernvraag is te komen tot gemeenschappelijk gedragen transities,
investeringen en risico’s. Een dergelijke marsroute zou transversaal op de andere
marsroutes moeten staan; daar een vast onderdeel van uitmaken. Dit bevordert dat
organisatorische en institutionele aspecten in de techniekontwikkeling en -keuze
verankert kunnen worden. Op basis van praktische argumenten beperken we de te
kiezen insteek.

10.1 Focus
De klimaatopgave, energietransitie en circulaire economie gaan naar verwachting grote
impact hebben op de kennisagenda en de arbeidsmarkt in de periode 2018-2030. Er is
sprake van transformatie en transitie. Vanuit een dergelijk perspectief wordt gedacht
vanuit een ‘sturingsmix’ waarin vanuit een gewenste eindinrichting (b.v. CO2 neutrale
productie, maken en gebruiken binnen ecologische grenzen etc.) ingezet wordt op
systeeminnovatie vanuit drie dimensies: opbouwen, aanpassen en uitfaseren. We
kiezen er hiervoor om dat te ontwikkelen middels een nieuwe generatie business,
organisatie- en verdienmodellen middels (icoon) projecten.

10.2 Uitwerking
De modellen ontstaan op basis van concrete grootschalige projecten
tussen verschillende partijen (burgers, bedrijven en overheid) die het potentieel hebben
opgeschaald te kunnen worden. De projecten worden ingestoken om zaken op scherp
zetten en de bestaande situatie te veranderen (dus zijn de projecten de carrier voor
transitie en transformatie). Elk project wordt vooraf en door de tijd heen getoetst op de
(potentieel) bijdrage die het levert aan de CO2-emissiereductie op korte (horizon 2030)
en lange termijn (horizon 2050). Deze worden ondersteund door
terzake (risico)management en governance. Projecten nemen de vorm aan van
(regionale, stedelijke of organisatie-ecologische) ‘Living Labs’ ondersteund door
‘Communities of Practice’. Voorbeelden zijn ‘Samso’ of ‘Sonderborg’ (beiden DK). Voor
deze projecten bestaat geen draaiboek; het gaat om het ontwikkelen én delen van
kennis en inzichten door en tijdens de ontwikkeling van een project.
Dit vraagt om onderzoek naar, en daarmee inzicht in, de partijen en het investeringsen besluitvormingsproces, waar deze ligt (NL of daarbuiten) en op welke wijze deze
institutioneel kan worden beïnvloed met het oog op verduurzaming. Het vraagt
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eveneens om het ontwikkelen van ontwerpprincipes (bijv. emissiereductie) voor
business en verdienmodellen en om deze onderdeel laten zijn van verdere
keuzemomenten. Daarbij horen (langlopende) afspraken over de principes over de
kostendekking van de energietransitie; wie betaalt binnen welke draagkracht.
Dit pleit voor het ontwikkelen van rekenregels om aan de hand hiervan (LCA’s,
accountancy, CO2 verminderingsimpact) de opties en daarmee projecten te vergelijken
en beoordelen op hun toegevoegde waarde. Ook pleit dit ervoor om te komen tot het
creëren (en vastleggen) van speelruimte binnen o.a. mededingingsregels en fiscaal en
budgettair beleid. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het aanpassen en
ontwikkelen van spelregels t.a.v. langdurige innovatietrajecten (aanleg nieuwe
infrastructuur), de ontwikkeling van producten en de daarbij behorende kosten en
(uitrol)subsidies.
De consequenties van bovenstaande overwegingen laten zich alleen materialiseren en
vertalen naar concrete projecten die multidisciplinair en multi-stakeholder aangevlogen
worden. Voor deze projecten geldt ook dat er nieuwe kennis en dus een landelijke en
regionale kennisagenda), organisatiekracht (binnen en tussen organisaties) en
institutionele innovatie (beleid, fiscaliteit, financiering) nodig is. In elk project is daarom
de volledige leerkolom aanwezig en participeert middels leerprojecten en –opdrachten.
Er wordt aan elke project meegewerkt door fundamentele en praktijk-georiënteerde
onderzoekers.
In deze marsroute wordt nadrukkelijk gepleit voor een nationaal onderzoeks- en
onderwijsprogramma gebaseerd op een omvangrijk aantal onderzoeksplaatsen (WO PhD’s en postdocs en HBO-docent/onderzoekers). In aanvulling hierop moet er met
urgentie werk gemaakt worden met het ontwikkelen en met verve institutionaliseren
van onderwijsprogramma’s in de hele leerkolom (WO, HBO én MBO).
Wat voor alles in deze marsroute voorkomen moet worden is om deze op te zetten
vanuit een ‘proeftuinenidee’ met een paar leuke icoonprojecten die de basis zijn voor
experimenten en resulteren in slechts bescheiden beleidsaanpassingen.

10.3 Voorlopige kennisvragen
Op 25 mei 2018 is er een postersessie geweest die in de navolgende output heeft
geresulteerd voor een te ontwikkelen two-pager:
● Inzicht in – en het met partijen ontwikkelen van – innovatieve business- en
verdienmodellen.
● Komen tot regels en kaders voor de verdeling van risico’s en opbrengsten in de
transitie.
● Het stelselmatig bevorderen van interactie tussen partijen in een specifiek veld
rond een bepaalde opgave.
● Ontwikkelen van nieuwe beprijzingmodellen met regels voor CO2 accountancy.
● Werken aan versnelde afbouw en sloopregelingen van bestaande infra en assets.
● Maatschappelijke en ecologische kosten van producten verdisconteren.
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