verantwoordelijkheid bij een DG van EZK, en participeren alle stakeholders (zoals
Financiën, I&W, BZK, industrie, infrabeheerders en decentrale overheden).
Besluitvorming in het MIEK vindt tweejaarlijks plaats. Aansluiting bij het ritme van
de Investeringsplannen van netbeheerders, de cluster- en Regionale Energie
Strategieën en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is cruciaal. De input voor het
MIEK wordt op voorstel van de netbeheerders en in nauw overleg met en met
inbreng van de representatieve organisaties van netgebruikers opgesteld. Hierbij
dienen de clusters voor de noodzakelijke input te zorgen.
Het aanmerken van projecten die in aanmerking komen voor het MIEK dient volgens
een nieuw beoordelingskader plaats te vinden waarin kosten in de gehele keten,
emissiereductie, systeemintegratie, internationale verbindingen, verdienmodel
industrie en innovatie kunnen worden meegenomen.

2. Creëren MIEK (=Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat)
Het MIEK is een strategische visie van hoofdinfrastructuur en systeemintegratie met
een periodiek afwegingskader in samenspraak met industrie en infrabeheerders.
In het MIEK wordt de coördinatie en regie van infrastructurele projecten die
essentieel zijn voor de energietransitie opgetild naar Rijksniveau. Dit
meerjarenprogramma moet worden opgezet in samenspraak met industrie en
infrastructuurbedrijven, waarbij de rijksoverheid haar regietaak zwaarder invult dan
voorheen binnen een gezamenlijk afgesproken kader.

1. Besef de urgentie
Met de projecten die in dit rapport worden besproken kan de industriële doelstelling
van het klimaatakkoord worden gehaald. Echter is het hierbij van belang om op korte
termijn keuzes te maken. Anders zullen niet alle projecten voor 2030 gerealiseerd
kunnen worden, of zullen kosten hoger uitvallen dan noodzakelijk. Dit is met name van
belang vanwege de lange doorlooptijden van infrastructuur. Ook zal veel bestaande
infrastructuur niet meer beschikbaar zijn voor hergebruik vanwege (verplichte)

gevoerde expert gesprekken, consultatie sessies en interviews met de industrie.

Graag doet dit rapport een aantal concrete aanbevelingen. Deze aanbevelingen vloeien
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gehouden wordt met bestaande (private) infrastructuur.
Kwaliteitseisen, veiligheidsvoorschriften en standaarden voor H moeten worden
opgesteld, hierbij wordt aanbevolen om af te stemmen met België en Duitsland in
verband met mogelijke koppeling van H infrastructuur in de toekomst.

4. Realisatie H backbone passend bij opschaling productie
Met het oog op de verwachte toename van productie van- en vraag naar waterstof
is een nationaal H backbone noodzakelijk om de uitwisseling van H tussen clusters
te faciliteren. Het is van belang dat deze modulair wordt opgebouwd en de agenda
van opschaling van waterstofprojecten volgt.
Het beheer van de H backbone moet worden toegewezen aan een partij die
beschikt over de nodige expertise, zoals Gasunie.

3. Mogelijk maken CO afvang, utilisatie en opslag
De realisatie van CCS projecten Porthos en Athos is van essentieel belang voor de
transitie naar een duurzame industrie, voor het behalen van de doelstellingen uit
het Klimaatakkoord en voor het creëren van nieuwe economische kansen voor
Nederland. Verder bieden Porthos en Athos andere clusters additionele
mogelijkheden tot decarbonisatie. Levering van CO uit de andere clusters kan
plaatsvinden middels schepen of pijpleiding, de keuze tussen deze twee
modaliteiten dient verder onderzocht te worden.
EU-ETS regelgeving betreffende de levering van CO aan non-ETS entiteiten (boten
en opslagen) dient aangepast te worden om de geleverde CO af te mogen trekken
van de eigen emissie.
Bij de dimensionering van Porthos en Athos dient rekening te worden gehouden met
toekomstige CO levering, bijvoorbeeld vanuit de andere clusters of eventueel het
buitenland.
Het beheer van de CO -infrastructuur moet worden toegewezen aan een partij die
beschikt over de nodige expertise, zoals Energiebeheer Nederland (EBN).
Er dienen afspraken gemaakt te worden over toegang van derden waarbij rekening
gehouden wordt met bestaande (private) infrastructuur.
Het Rijk dient de wettelijke aansprakelijkheid voor opgeslagen CO te dragen.
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6. Creëer een safehouse voor bedrijfsgevoelige data
Het dient mogelijk gemaakt te worden om, zonder de Mededingingswet te overtreden,
noodzakelijke bedrijfsgevoelige data uit te wisselen bij projecten waar concurrerende
bedrijven gezamenlijk deelnemen en timing essentieel is. Dit geldt met name voor
Porthos, stoom en elektrolyse projecten met meerdere industriële afnemers. Een in te
stellen safehouse kan vertrouwelijk de voorgenomen investeringen van de industrie en
plannen van de netbeheerders voor infrastructuur toetsen en voorstellen doen voor
nieuwe of beter te benutten infrastructuur zonder concurrentiegevoelige informatie

5. Creëer een afwegingskader voor verschillende modaliteiten
Gezien de beperkingen die worden verwacht op het elektriciteitsnet is het van belang
een keuze te maken voor transport middels elektronen of moleculen. Voor
infrastructurele projecten dient men niet enkel te kijken naar de directe projectkosten,
maar een systeemperspectief te hanteren waarin de verschillende mogelijkheden en
effecten in de gehele keten worden meegenomen. Aangezien ontsluiting van
transportcapaciteit middels een H backbone over het algemeen goedkoper is dan het
ontsluiten van vergelijkbare capaciteit op het hoogspanningsnet, raadt deze
rapportage aan om het perspectief
te hanteren. Op locaties met
beschikbare netcapaciteit is er geen bezwaar voor het toepassen van elektrificatie.
Op plekken waar dit niet het geval is wordt aanbevolen om andere modaliteiten zoals
waterstof te onderzoeken. Echter dient niet enkel gekeken te worden naar de
transportkosten maar naar de kosten voor opwek, conversie en de toepasbaarheid in
de productie/inkoop/gebruiksketen. Hierbij moet de beschikbaarheid van voldoende
decarbonisatieopties in alle clusters worden gegarandeerd. Indien CCS of H
onvoldoende reductiepotentieel bieden, zoals bijvoorbeeld in Cluster 6, kan dit een

Standaard voor lokale warmte en stoom projecten. Om de potentie aan het gebruik
van industriële restwarmte en de uitwisseling van stoom te realiseren, is er behoefte
aan onderzoek naar een gestandaardiseerd marktmodel. Dit model moet een
heldere rolverdeling en organisatorische structuur neerzetten, en duidelijkheid
verschaffen aan betrokken partijen rondom vraagstukken zoals
doe
en
draagt welk
.

Financiering van projecten vindt primair plaats vanuit de markt. Echter is het van
belang dat er additionele mogelijkheden komen om voor individuele bedrijven
onoverkomelijke financiële
adequaat af te dekken.
Het Invest-NL fonds is goed gepositioneerd voor het afdekken van het technisch
risico van projecten.
Voor technologieën met een zeer sterk innovatief karakter zou een innovatiefonds
een goede aanvulling zijn.
Het nieuw te vormen Groeifonds zou zich voornamelijk moeten richten op het
financieren van projecten met een groot vollooprisico.
Om het dimensioneringsvraagstuk adequaat te adresseren verdient het aanbeveling
om te onderzoeken welke financieringsmaatregelen mogelijk zijn in aanvulling op
het Groeifonds en Europese financieringsopties.

9. Het updaten van dit onderzoek
Het is de aanbeveling om dit overzicht van decarbonisatie projecten en de
inventarisatie van infrastructurele behoeften regelmatig te updaten. In dat licht valt
deze studie te zien als het startpunt van de bovengenoemde MIEK structuur en zou het
nuttig zijn om deze studie iedere twee jaar te updaten.

8. Nader onderzoek
Grensoverschrijdend H en CO netwerk. Laat onderzoek uitvoeren naar de
mogelijkheid van een grensoverschrijdend H en CO netwerk waarmee de clusters
Chemelot en Zeeland kunnen worden verbonden. Het onderzoek zou zich moeten
richten op de bijdrage van een dergelijk netwerk aan de versterking van de positie
van de Nederlandse industrie binnen het ARRRA cluster. Het verdient aanbeveling
dit onderzoek in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen uit te voeren.

7. Financiering energie infrastructuur
Om energie infrastructuur op tijd te kunnen realiseren kan de overheid bepaalde
afdekken die deelnemende partijen nu niet kunnen overzien. Hierbij zijn
het technisch risico en het vollooprisicio relevant. Ook bestaat de behoefte om
sommige nieuw aan te leggen infrastructuur te overdimensioneren om daarmee
toekomstige ontwikkelingen te faciliteren. Verder spelen er organisatorische
vraagstukken
doet wat en is waarvoor
.
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CO2 besparing
Hoog

Laag

opslag van CO
inclusief wettelijke aansprakelijkheid, kwaliteitseisen
veiligheidsvoorschriften voor met name H .
Het creëren van een safehouse voor de uitwisseling van bedrijfsgevoelige data.

en

Regulatorische oplossingen
Het inrichten van stimulerende regelgeving en carbon accounting: richt regelgeving
zodanig in dat investeringen in ambitieuze emissiereductie maatregelen met
aanzienlijke reducties aantrekkelijker worden.
Het creëren van nieuwe wet- en regelgeving voor H , CO en warmte. Binnen dit
nieuw juridisch kader moet worden gedacht aan aspecten zoals de aanwijzing van
infrastructuur beheerders, wettelijk verankerde taken en bevoegdheden,

Tot slot is het onder de Mededingingswet niet mogelijk voor concurrerende bedrijven
om bedrijfsgevoelige informatie uit te wisselen, ondanks dat dit noodzakelijk is voor
gezamenlijke projecten waarbij de timing essentieel is.

Het juridisch kader is voor veel projecten niet aanwezig of incompleet. Ontbrekende
onderdelen van het juridisch kader betreffen onder andere de aanwijzing van
netbeheerders van H -, CO - en warmte-netwerken, duidelijke regels voor derden
toegang en wet- en regelgeving over de opslag van CO en de kwaliteitseisen voor H
en CO

Regulatorische knelpunten
Het realiseren van infrastructuur wordt vaak gehinderd door onzekerheid met
betrekking tot regulatorische aspecten. Dit is relevant voor projecten op het gebied
van CO , waterstof en warmte. Zo belemmert de huidige wet- en regelgeving omtrent
carbon accounting (EU-ETS, Scope 1,2,3 methode) de decarbonisatie van de industrie
door de levering van CO en warmte aan non-ETS entiteiten en de toerekening van
emissiereductie in productketens.

Bij het aanpakken van de technische beperkingen komt men knelpunten tegen.
Verschillende knelpunten zijn vastgesteld en vervolgens geanalyseerd om
oplossingsrichtingen te definiëren. Deze oplossingsrichtingen zijn samengesteld op
basis van consultatiesessies en expert sessies met vertegenwoordigers van EZK, BZK,
IPO, wetenschap, de infrabeheerders en industrie.
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Economische oplossingen
Aanpassen van de subsidieprocedure en timing: zorg dat projecten voor het
vergunningstraject een indicatieve subsidie krijgen.
Garanties en
afdekken: creëer een infrastructureel fonds voor de financiering
en afdekking van financiële
bij infrastructuur, zoals het vollooprisico.
Adequate implementatie SDE : zorg dat de subsidiering voor de verschillende
technologieën adequaat is, voldoende volume heeft, en langdurige zekerheid biedt.
Gestandaardiseerd marktmodel warmte en stoom: voor de lokale aanleg van nieuwe
warmte/stoom
infrastructuur
is
het
essentieel
om
een
repeteerbare
organisatiestructuur en risicoverdeling te ontwikkelen en toe te passen. Er is een
behoefte aan standaardisatie van de keten, en dit betreft potentieel vele projecten.

Tot slot is er bij het realiseren van infrastructuur regelmatig schaarste aan middelen
zoals geschikte en voldoende arbeidskrachten, financiering en voldoende fysieke
ruimte. Dit leidt ertoe dat niet alles altijd overal kan, en dat keuzes zullen moeten
worden gemaakt.

Voor projecten met relatief nieuwe of weinig toegepaste technologie kunnen de kosten
hoog zijn en de baten te onzeker. Vaak heeft dit te maken met een technisch risico
en/of een organisatorisch risico. Een technisch risico treedt op in het geval van relatief
nieuwe technologie die nog niet vaak is toegepast, waardoor er minder ervaring,
bekendheid en dus minder inzicht in het risico is. Het organisatorische risico wordt
vaak veroorzaakt door het ontbreken van een goede organisatie van een project met
een duidelijke verdeling van rollen en belangen. Deze
leiden tot onzekerheid,
wat de financiering van projecten bemoeilijkt.

Economische knelpunten
Het vollooprisico is voor individuele partijen lastig te dragen. Dit betreft onzekerheid
over de verwachte benutting en het aantal gebruikers van nieuwe infrastructuur en
heeft een direct impact op de business case van het project.

Warmte/stoom: Verdere ontsluiting van het potentieel aan industriële restwarmte
en de uitwisseling van stoom. Mogelijke toepassing van nieuwe technologieën als
HT-warmtepompen of toepassing geothermie voor invulling warmtevraag. Door
procesefficiëntie zal de totale warmtevraag in de industrie gaan dalen.

CO : Toename van CO afvang in industrie en uitbreiding van koppeling industrie in
gehele ARRRA cluster voor internationale uitwisseling CO . Infrastructuur wordt in
eerste instantie uitgerold voor opslag van CO , waarna een verschuiving richting
CCU in de vorm van gebruik van CO als grondstof plaatsvindt. CO infrastructuur
die door de verschuiving naar CCU overbodig wordt, zal hergebruikt worden voor
transport van andere grondstoffen.
Elektriciteit: Toenemende vraag uit P2H en P2H2 en het opschalen van productie uit
wind op zee. Dit leidt tot additionele druk op het transportnet, waardoor in een
vroeg stadium keuzes gemaakt moeten worden over transport middels elektronen of

Per modaliteit zijn de volgende toekomstbeelden voorzien richting 2050:
H : grootschalige productie groene en blauwe waterstof, met de meeste groei in het
groene segment. Er is een sterke koppeling met wind op zee. Productie wordt via
een internationale backbone uitgewisseld tussen industriële clusters in Nederland,

middels wind op zee gekoppeld aan grootschalige elektrolyse, waarbij de
geproduceerde H via een nationaal backbone vervoerd wordt. Ook elementen uit de
regionale en Europese ii3050
komen terug. België en Duitsland richten zich
ook op nationale sturing, hoewel hierbij voldoende ruimte voor internationale
samenwerking en uitwisseling van commodities en grondstoffen bestaat.

Het ingezette transitiepad is met name in lijn met het scenario voor nationale sturing

Toetsing
Hoewel dit rapport zich primair richt op de transitie richting 2030, is het van belang
het perspectief op 2050 niet uit het oog te verliezen. De analyse in dit rapport is dan
ook getoetst aan de hand van verscheidene scenario's en beleidsplannen, op basis
waarvan een toekomstbeeld voor elk van de vier modaliteiten geschetst is.
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