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A. Introductie van het Re4Industry project

In het 

kort

RE4Industry: 100% Duurzame Energie voor de Energie 

Intensieve Industrie

11 partners uit 6 landen (AT, BE, DE, ES, GR, NL)

Totale EU bijdrage: € 2 999 500 (total cost)

Doorlooptijd: 1 seept 2020 - 31 aug 2023

Project Coordinator: 

FUNDACION CIRCE - CENTRO DE INVESTIGACION DE 

RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS
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Context

The EU heeft als doen om CO2 neutraal te zijn in 2050. De 

Energie Intensieve Industrie (EII) speel een belangrijke rol 

hierin, omdat zij 24% van het finale energieverbruik op zich 

nemen. Een duidelijke lange termijn visie en strategie is 

nodig om de decarbonisatie doelstellingen te halen en 

tegelijkertijd een concurrerend te blijven. 

RE4Industry heeft een tweevoudige doelstelling:

de EII ondersteunen in het identificeren en integreren van 

duurzame energie (DE) oplossingen en hiertoe 

actieplannen op te zetten. 

Het industriële landschap van de EU omvormen tot een grote 

marktniche voor hernieuwbare energie, en tegelijk de 

passende randvoorwaarden definiëren voor korte- en lange 

termijn scenario’s. 

Consortium

TECHNOLOGICAL AND SOCIAL EXPERTS

RENEWABLE ENERGY-ORIENTED ASSOCIATIONS

ENERGY INTENSIVE INDUSTRIES
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B. De Nederlandse energie-intensieve industrie

Source: EU-ETS reporting as collected in https://re4industry.eu/eiis-interactive-map/, edited by BTG

Broeikasgasemissies in de focus sectoren

Bron: EU-ETS rapportages zoal te vinden in https://re4industry.eu/eiis-interactive-map/, vormgeving aangepast door BTG
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Mogelijke duurzame energie-oplossingen

Industriële sector Duurzame energie oplossingen Andere decarbonisatie opties

Non-ferro metalen (o.a. 

aluminium)

Solar, wind, power net balancing Optimale recycling

Kalk & cement Biomassaverbranding (o.a. rioolslib), 

wind, zon

Reduceren aandeel Portland klinker in 

cement door toepassing blast furnace

slak en vliegas

Chemicaliën & 

kunstmest

Elektrificatie van productieprocessen, 

waterstof 

CCU, vergroenen andere sectoren (bijv. 

ammoniakbrandstof uit waterstof voor 

scheepvaart maken)

Staal Hydrogen, wind CCU, CCS, innovatieve technologieën 

(HIsarna)  Directly Reduced Iron 

(uiteindelijk met waterstof)

Keramiek en glas Duurzame elektriciteit gebruiken Energie efficiënt drogen en stoken, 

toename aandeel gerecycled materiaal

Bevindingen interviews jan – feb 2023 

 Elektrificatie

 Werkpaard van de decarbonisatie

 Beschikbaarheid duurzame elektriciteit 

(capaciteit & intermitterend)

 Net congestie

 Doorlooptijd vergunningen

 Waterstof

 Duurder dan elektriciteit

 Deel oplossing netcongestie

 Beschikbaarheid, rol import 

 Bioenergie

 Biogas, zeker in Oost Nederland 

 Mest/stikstof/onzekerheid 

 Beschikbaarheid

 Hoogwaardiger toepassingen/imago

 CCS/CCU

 Belangrijk voor de grotere bedrijven

 SDE++ voor CCS, ook CCU?

 Energie efficiëntie

 Bedrijven kunnen vaak nog meer doen 

 MJA en MEE belangrijke aanjagers

 Level playing field 

 CBAM belangrijk maar niet te 

ingewikkeld?

 CBAM helpt niet bij export buiten EU

 IKC-ETS belangrijk om concurrerend te 

blijven.

 EU antwoord inflation reduction act?

 Level playing field tussen EU landen?
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Renewable energy solution

Technical 

feasibility

Financial 

feasibility

Logistically 

implementable 

at site

Full 

replacement 

of fossil 

options

Sustai-

nability 

Social 

acceptance

Considered 

as case 

study 

Selected 

as case 

study 

Power Purchase Agreement for ren. electr. +++ +++ n.a. + +++ +++ 1 0

Solar PV +++ +++ +++ -- +++ +++ 1 0

Electrification of production processes (E-boiler) +++ +/- +++ ++ + +++ 2 2

Industrial heat pump +++ -- ++ --- ++ +++ 2 0

Green hydrogen (blended with natural gas) ++ -- ++ - +++ ++ 1 1

Green hydrogen (dedicated pipeline) ++ -- ++ ++ +++ ++ 3 3

Biogas from anaerobic digestion +++ + --- + +++ + 1 0

Biomethane from anaerobic digestion ++ + ++ ++ +++ + 3 2

Syngas from biomass gasification ++ + -- + + -- 1 1

Wood chips combustion +++ ++ --- ++ + -- 1 0

Wood pellets combustion +++ + -- ++ + --- 1 0

Fast pyrolysis oil combustion ++ + + + + + 1 1

Biochar from slow pyrolysis ++ ++ +/- +/- + +/- 1 1

Mogelijke oplossingen - Re4Industries case studies

*

* Already done, no need for case study

C. Hoeveel hernieuwbare waterstof en elektriciteit

is nodig in 2030?
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Cluster Energie strategieën

Cluster 6

CES Cluster 6
Kton CO2-eq/jaar
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Potentieel (in)directe elektricificatie industrie

80 TWh = no regret target!
Source: Routekaart

Elektrificatie in de 

industrie (2022)

Hernieuwbare elektriciteitscapaciteitsontwikkeling

Programma Bronnen Capaciteit  

(GW)

Hernieuwbare 

elektriciteit 

(TWh/jaar) 

Jaar

30 Regional Energy Strategieën Zon PV, wind op land … 35 2030

NL Klimaatakkoord  Wind op zee 11.5 49 2030

„Extra Opgave” Wind op zee 10 45 2030

Total 129

Industry demand CES – 2030 80 - 97 2030

Industry demand CES – 2040 121 – 129 2040

Industry demand CES – 2050 126 - 128 2050

 Routekaart elektrificatie in de industrie: spijtloze doelstelling van 80 

TWh elektriciteit in de industrie.
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Waterstof – huidige situatie

Bron: TNO 

(2020) in 

Routekaart

Waterstof (2022)

Hernieuwbare waterstof doelstellingen

 Routekaart Waterstof: 80 PJ hernieuwbare waterstof in 2030

 The Renewable Energy Directive (draft RED III) stelt doel voor van 35 – 70% hernieuwbare 
waterstof (RFNBO) in de industrie  NL: 40 – 80 PJ. 

 50 PJ hernieuwbare waterstof (RFNBO) kan worden bereikt door van aardgas gemaakte 
waterstof te vervangen door groene waterstof in de ammoniak en methanolproductie
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D. Beleid voor duurzame energie in de industrie

Hoe krijgen we dat allemaal voorelkaar?

Beleid t.b.v. (infrastructuur voor) duurzame energie 

in de industrie
Gepubliceerd, o.a.

 Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0 - 2021 

 Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) - 2021 

 Meerjarenplan Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) 2021 

 Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) - 2021

 Cluster Energy strategieën (CES) (2022)

 Routekaart waterstof (nov 2022)

 Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) (21 dec 2022)

Verwacht in 2023, o.a.

 Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NP VI) - (feb 2023)

 Nationaal Plan Energiesysteem 2050 (NPE) - (2023) 

 provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) (maart 2023)
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MIEK – Meerjarenprogramma Infrastructuur, 

Energie & Klimaat

MIEK – Meerjarenprogramma Infrastructuur, 

Energie & Klimaat
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Routekaart waterstof (nov 2022)

 2025: vervang grijze waterstof 

bestaande industrie door Groene 

waterstof

 2030: extra groene waterstof voor 

transportbrandstoffen en  

chemische industrie 

 Later: waterstof voor energie, bijv. 

duurzame stoom. 

 Later: regionaal waterstof netwerk; 

verdere analyse connectie met 

Cluster 6 bedrijven aanbevolen. Development of the hydrogen transport network by 2030. 

Source: Roadmap Hydrogen (2022)

Landelijk actieplan Netcongestie (LAN) (dec 2022)
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pMIEK Overijssel

 Transport-schaarste op het 
elektriciteitsnet

 pMIEK helpt netbeheerder om hun 
tweejaarlijkse investeringsplan op te 
stellen. 

 Afwegingskader pMIEK (13 dec 
2022):

 Prioriteiten

 Maatschappelijke meerwaarde

 pMIEK Overijssel maart 2023 
gereed.

Bron: CES Cluster 6

Integrale infrastructuur analyse (II3050)

• Integrale studie van de 

netwerkbeheerders

• Vier scenarios

• Schatting totale kosten van het 

energiesysteem per MWh 

geleverde energie.

• Bron: Netbeheer NL 2021

€/MWh

Data van voor de energieprijzenpiek najaar

2021, en Russische invasie Oekraine
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E. Financiële haalbaarheid en milieu-impacts

Financiële haalbaarheid

https://vanhelder

.nl/zakelijke-

energie/actuele-

beursprijzen (20 

Feb 2023)
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Financiële haalbaarheid

https://vanhelder

.nl/zakelijke-

energie/actuele-

beursprijzen (20 

Feb 2023)

Financiële haalbaarheid

https://vanhelder

.nl/zakelijke-

energie/actuele-

beursprijzen (20 

Feb 2023)

29

30



RE4Industry 21/2/2023

16

Financiële haalbaarheid
 Huidige prijzen

 Aardgas + CO2: 50 + 20 =70 €/MWh

 Elektriciteit: 130 €/MWh

 Waterstof: minstens 216 €/MWh

https://vanhelder.nl/zakelijke-energie/actuele-

beursprijzen (20 Feb 2023)

Financiële haalbaarheid

 SDE++ 2023: geen gedetailleerde informatie beschikbaar 

 SDE++ is in onderhoud, wegens plaatsing van schotten en hekjes om dure 
technologieën haalbaar te maken. 

 Budget: 5 miljard Euro (volgens miljoenennota 2022)

 Maximale  subsidie intensiteit van 300 naar 400 €/tCO2 

 SDE++ op basis van E-boiler 2022 

 Basisbedrag: 60.4 Euro/MWth (aanname groene stroom voor 26.9 €/MWh, vast)

 Voorlopig correctiebedrag 2023: aardgasprijs: 75.5 €/MWh

 Voorlopig correctiebedrag ETS: 17.4 €/MWh

 Voorlopig correctiebedrag (incl. ETS): 92.9 €/MWh

 Netto subsidie (basisbedrag minus correctiebedrag 2023): 0.0 €/MWh.

 In de toekomst kunnen de prijzen verder zakken, dus aanvraag kan nog steeds 
de moeite waard zijn.
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Milieu impacts

 Elektrificatie en 

waterstof: de bron 

maakt het verschil.

Source: BTG (2023) Interim resultaten screening LCA in het kader van het

Re4Industry project

NL mix is uit 2014, is

inmiddels beter

Milieu-impact vluchtige emissies waterstof

 Waterstof is een indirect broeikasgas, 

waarvan de impact vaak over het hoofd 

wordt gezien en onderschat (Ocko en 

Hamburg 2022)

 Schatting GWP waterstof: 11 ± 5 over a 

100-year time horizon (Warwick et al 

2021).

 Maximum GWP waterstof vind 7 jaar na initiële emissie plaats, range van 25 tot 60, centrale schatting is 40.

 Recente studies schatten dat de ketenemissies waterstof tussen 1 – 10% van de productie liggen (Prather, 2003; 

Derwent et al., 2001, 2020; Paulot et al., 2021; Warwick et al., 2022).

  zorg ervoor dat waterstof lekkages over de gehele keten worden geminimaliseerd!
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Tot slot

 Grote hoeveelheid recente studies, routekaarten, strategieën, scenario’s, t.b.v. 
verduurzaming d.m.v. elektrificatie en waterstof voor de Nederlandse industrie.

 Elektrificatie als werkpaard van de decarbonisatie

 Waterstof voor stoom niet verwacht voor 2030 

 Biomethaan ook belangrijke rol, niet onderwerp van deze presentatie

 Industrie toont goede wil, randvoorwaarden moeten wel goed zijn

 Er wordt serieus werk gemaakt van het oplossen van problemen zoals netcongestie.

 Snelheid transitie zal misschien lager zijn dan voorzien:

 Besluitvorming kabinet en parlement

 Samenbrengen vraag, aanbod en infrastructuur is complex. Polderen en besluitvorming kost veel tijd. 

 (Versnellen) vergunningprocedures kost tijd, stikstof nog altijd niet opgelost.

 Marktprijzen en omstandigheden!

 Maar “it giet oan”, het gaat gebeuren!

Vragen? 

Met dank aan:

Dank voor jullie

aandacht!
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Martijn Vis
BTG
vis@btgworld.com

www.re4industry.eu

@eu_industry #re4industry

www.linkedin.com/company/re4industry

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under 

grant agreement No 952936. The information and views set out on this presentation are those of the authors and do not 

necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any 

person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the following information.
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