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Van:
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 15:17
Aan:  

 

Onderwerp: Nota voorbereiding gesprek met MEZK over TSN - Deadline input vandaag 18:00
Bijlagen: DOMUS-21147946-v3-Voorbereiding_overleg_over_Tata_Steel_Nederland.docx

Beste allen, 

In de bijlage de nota ter voorbereiding op het gesprek dat gepland is in de agenda van MEZK voor dinsdag as. 14:30 (gister gepland). Graag niet verspreiden buiten 
deze groep, ook gelet op vertrouwelijke info rondom economische veiligheid.  

, kunnen jullie akkoord gaan met doorgeleiden van deze nota?  
@anderen, eventuele input hoor ik graag voor 18:00. Met excuus voor de korte deadline, maar is niet anders vanwege korte tijd tussen plannen en moment dat deze 
nota de tas in moet. Ter geruststelling: het is voor het grootste deel info die jullie zullen herkennen van eerdere stukken.  

Groet, 
 

 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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TER INFORMATIE 

Aan de Minister 
CC: de Staatssecretaris van EZK-KE 

Voorbereiding overleg over Tata Stee; Nederland 
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Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
U heeft aangegeven graag bijgepraat te worden over de casus Tata Steel 
Nederland. Hiervoor is een gesprek gepland op dinsdag 1 juni van 14:30 tot 
15:15. 

Advies 
U kunt kennis nemen van de nota. 

Kernpunten 
 Tata Steel Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave. Het is de

grootste CO2-uitstoter van Nederland, goed voor ongeveer 11 Mton aan
uitstoot per jaar. Daarnaast is Tata Steel regelmatig in het nieuws vanwege
schade aan milieu en gezondheid, en vanwege de overlast die het bedrijf
veroorzaakt voor de omgeving.

 Naast de grote verduurzamingsopgave, is ook de strategische toekomst van
Tata Steel Nederland onzeker. Tot tweemaal toe in de afgelopen jaren is een
overname door of fusie met een andere grote Europese staalproducent
afgeketst. Op dit moment is er voor zover bekend geen koper voor Tata Steel
Nederland in de markt.

 Het bedrijf trekt ook veel politieke en publieke aandacht. De afgelopen weken
komt deze aandacht vooral voort uit:

o De aanklacht van meer dan 1000 omwonenden, gecoördineerd door
advocate Benedicte Ficq, tegen het leiderschap van Tata Steel
Nederland vanwege de gezondheidsschade.

o De alternatieve plannen die FNV heeft aangekondigd en waar Urgenda
zich achter lijkt te scharen voor CO2-reductie bij het bedrijf.

DGBI 
Focco Vijselaar 

TOP, Directeur 
 

BBR 
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o De concretisering van de plannen van het bedrijf om de komende
jaren 300 miljoen euro te investeren in het terugdringen van de
impact op gezondheid, milieu en overlast in de omgeving.

 Hieronder zullen wij ingaan op de belangrijkste kwesties die nu spelen. Dit
hebben wij onderverdeeld in drie blokken: 1) de plannen voor CO2-reductie,
2) de relatie van het bedrijf met de omgeving en overlast, gezondheidsschade
en milieuschade, en 3) de strategische toekomst van het bedrijf en
overwegingen van economische veiligheid. Per blok zullen wij telkens ook kort
de ontwikkelingen van de afgelopen tijd schetsen. Graag horen wij van u
welke vragen, prioriteiten en gedachten u hierbij heeft.

Toelichting 
1. Plannen voor CO2-reductie
CO2-uitstoot van Tata Steel Nederland
 Tata Steel Nederland (TSN) is de grootste uitstoter van Nederland. Tezamen

met de elektriciteitscentrale van Vattenfall op het terrein van TSN (die op
basis van de restgassen van TSN produceert en daarmee feitelijk onderdeel is
van dezelfde installatie), gaat het om ongeveer 11 Mton aan uitstoot.

 Tata Steel Nederland moet deze uitstoot sterk terugbrengen om te voorkomen
dat de nationale CO2-heffing tot hoge kosten leidt na 2025. Hoeveel de
benodigde reductie precies bedraagt is afhankelijk van de bijstelling van
Europese benchmarks voor de staalsector onder het Europese
Emissiehandelssysteem (EU ETS). Naar schatting van EZK gaat het om
ongeveer 3,3 Mton. TSN zelf gaat uit van ongeveer 3.8 Mton. Deze
schattingen zijn vertrouwelijk.

 In juni 2020 is de motie Moorlag Kamerbreed aangenomen. Deze roept de
regering op om “maximaal te bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie
kan blijven innoveren en verduurzamen en zo nodig daar onconventionele
middelen voor in te zetten.” Aanleiding voor deze motie waren o.a.
aangekondigde reorganisaties en verslechterde verhoudingen met het
moederbedrijf TSL.

 Mede naar aanleiding van deze motie, hebben EZK en TSN het afgelopen jaar
nauw samengewerkt aan een perspectief waarmee het staalbedrijf op
duurzame wijze voor IJmuiden behouden kan blijven. Onderdeel van die
gesprekken zijn grote investeringen in CO2-reductie.

Expression of Principles en afspraken over uitstoot 
 De hierboven genoemde gesprekken hebben ertoe geleid dat uw voorganger

als minister van Economische Zaken eind maart een zogeheten Expression of
Principles heeft ondertekend met Tata Steel Nederland. Tata Steel Limited, de
aandeelhouder van Tata Steel Nederland, was ook nauw betrokken bij deze
gesprekken.

 De Expression of Principles is een op inspanningen gerichte overeenkomst. In
de overeenkomst geeft Tata Steel Nederland (TSN) aan zich in te zetten om 5
Mton aan CO2 te reduceren in de komende jaren. Dit is substantieel meer dan
de 3,3 Mton die ze (naar huidige beste inschatting) nodig heeft om de CO2-
heffing voor de industrie te ontlopen in 2030.

 De Staat stelt hier tegenover zich in te spannen om knelpunten op het gebied
van o.a. infrastructuur en vergunningverlening weg te nemen. Daarnaast
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worden eerder gemaakte afspraken over het terugdringen van milieulast, 
geluidshinder en andere vormen van overlast voor de omgeving bekrachtigd. 
Hiertoe zijn I&W en de Provincie Noord-Holland nauw betrokken.  

 In de EoP worden geen financiële toezeggingen gedaan. Wel wordt erkenning
gegeven aan het feit dat Tata Steel en de Staat in gesprek blijven om te
bekijken of het huidige instrumentarium passend is om de verduurzaming van
de industrie te ondersteunen. Ook wordt erkenning gegeven aan het feit dat
Tata Steel bij de Staat heeft aangegeven niet alle kosten voor CO2-reductie
zelf te kunnen dragen.

Routes voor CO2-reductie: CCS 
 In de Expression of Principles wordt aangegeven dat, naar de inzichten van

dat moment, het grootste deel van de CO2-reductie behaald kan worden met
CCS. De redenen voor Tata Steel om voor CCS te kiezen zijn de volgende:

o Kosten & omvang van reductie. Naar huidige inzichten van Tata Steel
Nederland zijn er op de schaal waarop TSN wil reduceren geen
kosteneffectieve alternatieven. Het onderzoek dat EZK jaarlijks
onafhankelijk laat uitvoeren naar kosteneffectieve alternatieven voor
CCS in het kader van de SDE++ (de zogeheten ‘zeef’) kwam tot deze
zelfde conclusie. Er bestaan wel technieken waarmee mogelijk een
deel van de uitstoot teruggebracht kan worden tegen vergelijkbare
kosten (zoals een  of een warmtepomp), en mogelijk
kunnen die parallel aan CCS worden toegepast, maar die bieden naar
huidig inzicht van TSN geen volwaardig en zelfstandig alternatief.

o Zekerheid van de technologie. De alternatieven zijn niet of nauwelijks
gedemonstreerd met de vereiste specificaties en op de vereiste schaal.
Dit geeft een mogelijk groot risico voor het bedrijf: als het niet lukt tot
voldoende reductie te komen zullen de gecombineerde kosten van het
ETS en de CO2-heffing ertoe leiden dat het bedrijf niet rendabel kan
opereren.

o Zekerheid van ondersteuning. Een alternatief voor CCS zou ook
volledige toepassing van de technologie Direct Reduced Iron
omvatten. In het voorjaar is gekeken naar mogelijkheden om deze
techniek te ondersteunen in overleg met RVO en met WJZ. De
conclusie daaruit was dat mogelijkheden om deze optie te
ondersteunen op het vereiste niveau om de onrendabele top weg te
nemen voor het bedrijf binnen het huidige instrumentarium beperkt
zijn. Ook is het vanwege de benodigde Europese goedkeuring en de
specifieke eigenschappen van de technologie verre van zeker dat we
deze optie op korte termijn kunnen creëren.

 De argumenten die Tata Steel Nederland tegen toepassing van CCS ziet, zijn:
o Het draagvlak. Vanwege de politieke verdeeldheid over de

wenselijkheid van het opslaan van grote hoeveelheden CO2, is het niet
duidelijk dat deze optie toegestaan en/of subsidiabel blijft. Dit geeft
onzekerheid voor het bedrijf.

o Onzekerheid of ondersteuning in de vereiste omvang überhaupt
haalbaar is. De verplichtingsbudgetten voor de SDE++ én de in het
Klimaatakkoord overeengekomen plafonds voor subsidiëring van CCS
leiden ertoe dat het niet zeker is dat Tata Steel Nederland voldoende

10.1.c
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ondersteuning kan krijgen voor CCS. Hoewel de exacte omvang en 
bedragen waarvoor TSN een subsidieaanvraag indient nog niet zeker 
zijn, gaat het om maximaal 5 Mton en meer dan 7 miljard euro aan 
verplichtingenbudget. Het totale budget van de SDE++ dit najaar is 5 
miljard euro. De plafonds voor subsidies voor CCS zijn met het 
Klimaatakkoord vastgesteld op 3 Mton voor de elektriciteitssector en 
7,2 Mton voor de industriesector – TSN stoot in beide sectoren uit en 
kan dus onder beide plafonds indienen. 

Routes voor CO2-reductie: Alternatief van FNV 
 Op vrijdag 14 mei heeft FNV een alternatief plan gepubliceerd voor de

verduurzaming van Tata Steel. FNV stelt daarin voor dat de subsidieregels
voor CO2-reductie zouden aangepast moeten worden zodat alle initiatieven
voor CO2-reductie gesubsidieerd kunnen worden.

 Dit zou het mogelijk moeten maken om de alternatieve technologieën van de
vlamboogovens/EAF (Electric Arc Furnaces) en DRI (Direct Reduced Iron) te
stimuleren. Dit is een van de mogelijke technieken waarmee op termijn
productie op basis van waterstof in plaats van kolen mogelijk wordt. FNV
erkent dat de beschikbaarheid van (groen) waterstof de komende jaren nog
onvoldoende is en stelt voor om eerst op aardgas te stoken in plaats van
kolen.

 Het voornaamste voordeel dat FNV in deze route ziet, is dat de directe last op
de omgeving wordt teruggedrongen. Met een DRI kan een van de vervuilende
fabrieken die op basis van kolen draait op het terrein van Tata Steel
Nederland (de zogeheten KGF2, steen des aanstoots voor de omgeving)
eerder dicht.

 Daar staat tegenover dat deze optie naar huidige inzichten tot minder CO2-
reductie zal leiden voor 2030. Bovendien zijn er meer onzekerheden rond de
toe te passen technologieën. We hebben een volledige appreciatie van de
voorstellen van FNV toegevoegd in de bijlage.

Onafhankelijk onderzoek 
 TSN heeft inmiddels publiek aangegeven open te staan voor een onafhankelijk

onderzoek naar deze optie. FNV en TSN zijn nu in overleg over de vormgeving
van dat onderzoek. Wij staan met beide partijen in contact, en geven aan dat
het onderzoek wat ons betreft er 1) snel moet liggen met het oog op de
mogelijke indiening van Tata Steel Nederland in de SDE++ dit najaar, en 2)
zo helder mogelijke en waar mogelijk kwantitatieve duiding moet geven aan
de twee routes. De partijen lijken het hiermee eens.

 De Kamer heeft inmiddels ook een schriftelijk overleg belegd waarin
verschillende partijen vragen naar uw standpunt ten aanzien van het
alternatief van FNV. De lijn van beantwoording die wij voor u voorbereiden is
dat u het onafhankelijk onderzoek en de medewerking van TSN daaraan
toejuicht, en vooruitlopend op het onderzoek nu nog geen verdere
inhoudelijke uitspraken wilt doen over de voordelen van beide opties.

Kans voor aanvullende CO2-reductie 
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 Er is mogelijk wel de optie van een gecombineerd project van én extra CCS, 
én het naar voren halen van DRI. Wij hebben hierover zeer verkennende 
eerste gesprekken gevoerd met TSN. Naar huidige inschatting kan een 
combinatie van projecten leiden tot ongeveer 1.5 – 2 Mton aanvullende 
reductie vanaf ongeveer 2028/29. Omdat de projecten impact hebben op 
elkaar, zijn deze naar verwachting niet zo kostenefficiënt als toepassing van 
één van de twee opties door TSN, maar in de context van het KA gaat het 
waarschijnlijk nog altijd om relatief kostenefficiënte tonnen.  

 Complicerende factoren daarbij zijn:  
o De onzekerheden die hierboven genoemd zijn om ook maar één van 

deze projecten van de grond te krijgen: lukt het TSN om voldoende 
subsidie te krijgen om überhaupt het CCS-project rendabel te krijgen? 

o De onzekerheid omtrent de mogelijkheden vanuit Europa om OPEX-
steun te geven aan technieken als DRI en  Zonder OPEX-steun is 
het niet duidelijk dat de onrendabele toppen van deze projecten 
afgedekt kunnen worden.  

o De aanvullende subsidie buiten de SDE++ die hiervoor vrijgemaakt 
zou moeten worden. Politiek wordt ook kritisch meegekeken op de 
uitgaven vanuit de Rijksoverheid aan de verduurzaming van de 
industrie. 

o Andere industriële bedrijven zullen zich wellicht achtergesteld voelen: 
het is verre van zeker dat de kaders van het Klimaatakkoord ruim 
genoeg zijn om de verschillende projecten die de industriële bedrijven 
hebben om hun uitstoot terug te dringen te ondersteunen. Daarbij is 
een breed gevoel dat grote uitstoters hierbij bevoordeeld worden. 
Afspraken tot verdere ondersteuning van Tata Steel   

 Indien de complicerende factoren kunnen worden overwonnen, biedt deze 
optie wel een grote kans. Als het lukt om beide projecten (zowel CCS als 
aanvullend een DRI-project) mogelijk te maken, dan kan er zowel op het 
gebied van CO2-reductie als op het gebied van milieu een grote vlucht naar 
voren gemaakt worden, waarmee een aantal onzekerheden omtrent de 
toekomst van het bedrijf in Nederland in een keer wordt weggenomen. Dit 
heeft ook een grote positieve impact op het behalen van de industriedoelen 
onder het KA.   

 Nota bene: het beeld rond deze optie is nog niet stabiel. Dit wordt zo snel 
mogelijk verder uitgewerkt, vooral door het bedrijf zelf.  
 

2. Relatie van het bedrijf met de omgeving en overlast, gezondheidsschade en 
milieuschade  

 
Relatie met de omgeving 
 De afgelopen jaren is TSN veelvuldig negatief onder de aandacht gekomen 

vanwege incidenten rondom milieu- en gezondheidsschade en overlast (o.a. 
stank en geluidshinder). Daarnaast blijkt ook uit in april gepubliceerd 
onderzoek van het RIVM en Nivel dat bij de inwoners van de IJmond 
verschillende kleine en grote klachten en gezondheidsproblemen vaker 
voorkomen.  

 Het RIVM doet vervolgonderzoek, o.a. naar het oorzakelijk verband met het 
bedrijf (de regio is ook belast met veel vrachtverkeer en scheepvaart). Ook 
heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid recent een onderzoek 

10.1.c
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aangekondigd naar de gezondheidssituatie in de IJmond in relatie tot het 
bedrijf. Beide onderzoeken worden in het najaar verwacht.  

 Met de aanklachten van meer dan 1000 omwonenden en voormalig
werknemers, gecoördineerd door advocate Benedicte Ficq, is er intussen een
nieuw dieptepunt gekomen in de verhoudingen tussen Tata Steel en de directe
omgeving van het bedrijf.

 Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat de ‘License to operate’
van het bedrijf in de omgeving onder druk staat.

Betrokkenheid overheden 
 De provincie is als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunningen van Tata

Steel hier direct bij betrokken. Vanuit het Rijk is de Staatssecretaris van I&W
verantwoordelijk. Vanwege de grote samenhang met de CO2-reductie en met
de strategische toekomst van het bedrijf houden wij op alle niveaus nauw
contact met deze overheden.

 Vooralsnog blijven de omliggende gemeenten en de provincie zich inspannen
voor een duurzame toekomst van het bedrijf in IJmuiden. De gemeenten
geven aan dat er in de omliggende gemeenten nog altijd onder het grootste
deel van de bevolking steun is voor de aanwezigheid van het bedrijf, mits
deze nu snel de overlast aanpakt. De provincie werkt bijvoorbeeld mee aan de
toepassing van de PCR om de CCS-route voor TSN mogelijk te maken.

 I&W laat zich nog in de meest felle bewoordingen uit over de toekomst van
het bedrijf. Stas I&W zei bijvoorbeeld twee weken geleden: “De staalsector zal
schoner en groener moeten worden en dan is dat aan het bedrijf zelf om te
bepalen of ze dat kunnen in Nederland”.

 I&W neemt daarmee vooralsnog een relatief afstandelijke houding in ten
opzichte van het bedrijf, en beschouwt het vooral als haar taak om via het
stelsel van vergunningen, toezicht en handhaving druk uit te oefenen op de
verbetering van milieu- en gezondheidsprestaties.

 Wij adviseren u op korte termijn een afspraak te maken met de
Staatssecretaris van I&W om verder te spreken over het bedrijf en de inzet
van het kabinet.

Roadmap+: plan voor vermindering van overlast, milieu- en gezondheidsschade 
 Op 25 mei jl. heeft TSN een concretisering en versnelling van haar plan voor

het terugdringen van de overlast, milieu- en gezondheidsschade in de IJmond
gepubliceerd. Dit plan maakt duidelijk wat per wanneer gaat gebeuren om
milieuschade/hinder/gezondheidsschade terug te dringen, inclusief
gekwantificeerde impact in de tijd. Dit plan heet de ‘Roadmap+’.

 Alle projecten uit Roadmap+ worden afgerond in 2023, met als enige
uitzondering de Denox-installatie (die de uitstoot van stikstof en fijnstof
verder moet terugdringen), die volgt in 2025.

 Resultaat:
o Per 2023 85% geuroverlast tov nu (vooral door maatregelen op KGF2)
o Per 2023 65% stofdepositie verminderd tov nu
o Per 2025 (met online komen Denox-installatie) 35% fijnstofreductie,

55% reductie in zware metalen en 30% reductie in stikstof

 Onze appreciatie:
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o Het plan is een belangrijke stap voorwaarts. Het is goed dat TSN de
verwachte resultaten van de plannen zo scherp in de tijd heeft
neergezet. Dat is ook conform het eerdere verzoek van de provincie.
85% reductie in geur (eerder door de provincie opgemerkt als
misschien wel de belangrijkste reden dat de omgeving zoveel last
heeft van de fabriek) is indrukwekkend.

o Het plan is opgesteld in nauw overleg met de provincie. De provincie
heeft publiek ook positief gereageerd, en aangegeven dat dit plan in
lijn is met de wensen van de provincie voor verduurzaming van het
staalbedrijf.

o Tegelijkertijd ligt de winst op enkele belangrijke gezondheids-
parameters (zoals fijnstof en zware metalen) nog wel enkele jaren bij
ons vandaan. In de omgeving is daarom ook niet door iedereen
positief gereageerd op het plan. Met het vervolgonderzoek van het
RIVM en het onderzoek van de OVV naar gezondheid, die beiden later
dit jaar volgen, is over dit onderwerp ongetwijfeld het laatste nog niet
gezegd.

3. Strategische toekomst van Tata Steel Nederland en Economische Veiligheid

Strategische ontwikkelingen afgelopen periode 
 De afgelopen jaren is er een poging tot overname van TSN door SSAB

afgeketst (omdat SSAB uiteindelijk onvoldoende strategische synergie zag,
juist ook op het gebied van CO2-reductie), net zoals een fusie van TSN met
ThyssenKrupp (verboden door de Europese Commissie op grond van
mededinging).

 Op dit moment zijn er voor zover bij ons bekend geen partijen in de markt
voor TSN. Wel wordt Tata Steel Europe (de holding tussen Tata Steel
Nederland en de aandeelhouder Tata Steel Limited) gesplitst in ‘Tata Steel UK’
en ‘Tata Steel Nederland’. Dit mede met het oog op een potentiële overname
van TSN in de toekomst.

 Na het afketsen van de overname door SSAB hebben enkele partijen zich
uitgelaten als voorstander van een directe overname van TSN door de staat.
Echter, op dit moment is daar vanuit de bedrijfseconomische positie van het
bedrijf danwel vanuit de houding van de aandeelhouder geen aanleiding toe.

 economische veiligheid. 




 Na het afketsen van de een overeenkomst met SSAB, blijft Tata Steel Limited
(TSL) naar eigen zeggen ‘op zoek naar een strategische oplossing voor TSN op
de lange termijn’. Het is duidelijk dat daarbij een overname door een andere
partij wat TSL betreft tot de mogelijkheden behoort.

 TSN heeft een grote toegevoegde waarde voor de werkgelegenheid, met
11.000 directe en 47.000 indirecte banen (Oxford Economics). Discussies over

10.2.g
10.2.g

10.2.g
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de toekomst van (de werknemers van) TSN worden daarom ook deels in de 
Tweede Kamer gevoerd en kunnen rekenen op brede politieke belangstelling. 

 Bij een overname van TSN is er vanuit economische veiligheid geen grond om
in te grijpen omdat de nationale veiligheid niet in het geding is. Een
instrument zoals de investeringstoets is daarom niet van toepassing. Zelfs als
de investeringstoets van toepassing zou zijn bieden de wettelijke
beoordelingscriteria naar verwachting weinig ruimte om een overname tegen
te houden, omdat deze criteria zijn toegespitst op risico’s voor de nationale
veiligheid en niet op politiek ongemak of economische belangen.

 Ten tijde van het opstellen van de wetgeving voor de investeringstoets
hebben er verschillende discussies plaatsgevonden over de reikwijdte van het
wetsvoorstel en het risico op oneigenlijk gebruik en te ruime criteria die
gebruikt/misbruikt kunnen worden voor protectionisme en industriepolitiek.
Daarbij is er bewust voor gekozen de reikwijdte van de toets beperkt te
houden vanwege de effecten op het investeringsklimaat en de toets daarom
uitsluitend van toepassing te laten zijn als er risico’s zijn voor de nationale
veiligheid. De toets is dus niet van toepassing als andere publieke belangen
(zoals werkgelegenheid) en/of onze concurrentiepositie in het geding zijn.

 Tegelijkertijd komt bij een eventueel bod ongetwijfeld de (politieke) vraag
naar boven of het wenselijk is dat het stilleggen van de productie in IJmuiden
een optie is voor een partij die met Nederland spreekt over conflicterende
geopolitieke, strategische belangen. Hoewel de economische banden
(bijvoorbeeld in termen van handel) met zowel Rusland als China van een
breedte zijn dat de totale balans mogelijk niet direct wijzigt bij een overname
van TSN, kan hier, mede vanwege het politieke belang van TSN, wel degelijk
een effect vanuit gaan. Er is naar het oordeel van team Economische
Veiligheid echter geen sprake van een risico voor de nationale veiligheid,
omdat het belang van TSN niet dusdanig groot is dat Nederland direct in een
chantabele positie terecht komt.

 Indien het vanuit andere publieke belangen wenselijk is om een bepaalde
overname tegen te gaan, dan is het verstandig om voordat een
overnamepartner zich meldt al aanvullende opties te creëren voor de Staat
om in te grijpen bij een eventuele overname. Omdat het EV-instrumentarium
niet van toepassing is, ligt het voor de hand om te kijken welke voorwaarde
opgelegd kunnen worden in het geval van het verstrekken van een subsidie
en/of lening vanuit de overheid. In ultimo kan overwogen worden een
(minderheids)belang in Tata Steel te nemen indien het voortbestaan van TSN
dusdanig van belang wordt geacht –een dergelijke preventieve stap ligt echter
niet voor de hand.

 Een nadere duiding van de publieke belangen die gemoeid zouden kunnen zijn
met een bod op TSN en de mogelijkheden voor interventie vanuit de staat zijn
gegeven in bijlage 2.
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Bijlage 1: uitgebreide appreciatie voorstellen FNV 

Op vrijdag 14 mei heeft FNV een alternatief plan gepubliceerd voor de 
verduurzaming van Tata Steel. FNV doet daarin de volgende voorstellen: 

 De subsidieregels voor CO2-reductie zouden aangepast moeten worden
zodat alle initiatieven voor CO2-reductie gesubsidieerd kunnen worden.

 Dit zou het mogelijk moeten maken om een mogelijkheid om de
alternatieve technologieën van de vlamboogovens/EAF (Electric Arc
Furnaces) en DRI (Direct Reduced Iron) te stimuleren.

 FNV erkent dat de beschikbaarheid van (groen) waterstof onvoldoende is
en stelt voor om eerst op aardgas te stoken in plaats van kolen. Hierin
lijkt het plan wat te verschillen van hetgeen Minnesma in de media heeft
voorgesteld: Minnesma lijkt vrijwel direct over te willen op waterstof.

FNV heeft o.a. de volgende bezwaren tegen de huidige verduurzamingsplannen 
van TSN waarin CCS een grote rol zal spelen: 

 CCS is een tijdelijke en ‘end-of-pipe’ oplossing want uiteindelijk zal TSN
over moeten stappen naar een CO2-vrije manier van staal produceren.
Het is niet verstandig om daar nu veel geld in te steken.

 CCS vermindert de CO2-emissie maar biedt geen oplossing voor de acute
omgevingsproblemen.

 Tata Steel zou i.p.v. subsidie voor CCS, steun moeten krijgen voor het
verduurzamen van de installaties zoals de Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2).

 Naast CCS zijn er andere duurzamere oplossingen mogelijk die leiden tot
meer impact en een snellere en vooral grotere milieuwinst voor klimaat en
omgeving.

FNV heeft daarbij het volgende tijdpad voor ogen: 
 Komende twee maanden: opstellen business case en onderzoeken

haalbaarheid.
 Voor augustus: lobby aanpassing financieringsregels Europa
 2e kwartaal 2022: start bouw installaties
 2025: installaties operationeel

Tata Steel heeft inmiddels publiek aangegeven open te staan voor een 
onafhankelijk onderzoek naar de route die FNV voorstelt.  

Appreciatie plan FNV 
Het plan van FNV is niet geheel nieuw: het is in sterke mate gebaseerd op een 
plan dat al enige tijd wordt voorgesteld door de zogeheten ‘Zeester-groep’. Dit is 
een groep van vooral oud-werknemers van Tata Steel die tegendenkt op de 
plannen van Tata Steel voor verduurzaming, en hiermee geregeld de publiciteit 
zoekt. Zij vinden de ‘tussenstap’ van Tata Steel om CCS toe te passen op weg 
naar volledig CO2-neutrale productie in 2050 onverstandig, en vinden dat het 
bedrijf op de korte termijn al in zou moeten zetten op investeringen in installaties 
die uiteindelijk op waterstof kunnen draaien – ook als deze op de korte termijn op 
gas ipv waterstof moeten draaien.  
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Het plan van FNV is nog niet erg uitgewerkt, maar heeft op het eerste gezicht, 
naast enkele sterke kanten, ook grote onzekerheden en nadelen. Hieronder 
schetsen wij onze voorlopige inzichten in deze voor- en nadelen. 

Voordelen plan FNV: 
 Het plan leidt tot vervroegde sluiting van Kooks- en gasfabriek 2 (KGF2,

een onderdeel van de productielijn van Tata), een steen des aanstoots
voor wat betreft de overlast en schade voor de omgeving.

 Tussen nu en 2050 hoeven er in totaal minder grote investeringen te
worden gedaan, omdat het bedrijf sneller overstapt op techniek die nodig
is om uiteindelijk volledig CO2-neutraal te worden.

 Het draagvlak voor CCS is beperkt (mede hierom zijn ook de ‘plafonds’, de
‘zeef’ en de ‘horizon’ voor subsidiëring van CCS in het Klimaatakkoord
opgenomen die begrenzen hoeveel, waar en tot wanneer subsidie gegeven
mag worden aan CCS).

Nadelen plan FNV: 
 Naar huidige inschattingen van Tata Steel leiden de voorstellen van FNV

tot substantieel minder CO2-reductie op tot 2030, en ook tot substantieel
minder totale CO2-reductie tot aan 2050, dan een route met CCS. De
plannen hebben daarmee mogelijk een sterke negatieve impact op de
nationale klimaatdoelen. Ook is het hiermee niet zeker dat Tata Steel de
CO2-heffing kan ‘voorblijven’, met gevolgen voor de concurrentiepositie
van het bedrijf.

 Voor alle routes zal TSN ondersteuning vanuit de overheid nodig hebben,
maar het is niet op voorhand duidelijk dat de route van FNV ook
daadwerkelijk ondersteund kan worden: het Europese milieusteunkader
biedt maar beperkte mogelijkheden voor ondersteuning van opties zoals
DRI. Deze optie past op basis van huidige inzichten niet goed in de
SDE++ (kan maar bij één bedrijf toegepast worden in Nederland).
Hierover kan verder met Europa worden gesproken, maar dit geeft
tenminste aanvullende onzekerheid op de korte termijn, terwijl Tata Steel
snel aan de slag moet om ook op korte termijn tot CO2-reductie te komen.

 Deze oplossing leidt tot een sterk toegenomen vraag naar elektriciteit.
Ook als de CO2-uitstoot van het bedrijf afneemt, leidt dit mogelijk tot een
substantiële toename van de uitstoot in de elektriciteitssector. Het effect
op de nationale klimaatdoelen neemt daarmee mogelijk verder af.

 Tata Steel heeft net een concretisering van de Roadmap+, haar plan om
impact op de omgeving in termen van milieu, overlast en gezondheid
terug te dringen, gepubliceerd. Daarmee wordt de impact op de omgeving
stevig teruggedrongen. Het is daarmee de vraag wat de additionele
waarde is van het sluiten van de KGF2.

 De tijdlijnen van FNV lijken niet haalbaar: het zal zeker niet lukken om
voor augustus aanpassingen in de kaders voor ondersteuning vanuit
Europa te krijgen. Met verder uitstel van beslissingen over routes voor
verduurzaming, schuift ook het moment dat de CO2-reductie wordt
behaald verder naar achter. In combinatie met de onzekerheid over de
Europese mogelijkheden tot subsidie voor deze route, kan deze route
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mogelijk juist tot vertraging in plaats van versnelling leiden; nog los van 
de naar huidige verwachtingen lagere impact op de klimaatdoelen.  

 
Onafhankelijk onderzoek  
Tata Steel heeft inmiddels aangegeven open te staan voor een onafhankelijk 
onderzoek naar de verduurzamingsmogelijkheden. FNV heeft aangegeven twee 
maanden te willen nemen voor dit onderzoek, en met het oog op de mogelijke 
indiening van TSN in de SDE++ dit najaar zal het onderzoek er ook snel moeten 
liggen. Tegelijkertijd is twee maanden mogelijk erg ambitieus gegeven de 
complexiteit van de plannen. 
 
Wij zijn in gesprek met Tata Steel en FNV over de gewenste betrokkenheid vanuit 
de overheid bij dit onderzoek, waarbij de volgende punten van belang zijn:  

 Wie ook de opdrachtgever van het onderzoek is, het moet duidelijk zijn 
dat het Rijk uiteindelijk over het kader voor CO2-reductie voor de industrie 
gaat, en het bedrijf daarbinnen uiteindelijk verantwoordelijk is voor de 
investeringsbeslissingen. Hierin mag geen rolvermenging optreden.  

 De tijdslijn van het onderzoek moet passen bij de beslissingen die TSN 
moet nemen over een eventuele indiening in de SDE++ dit najaar.  

 Het is belangrijk dat het onderzoek de verschillende belangen evenwichtig 
in kaart brengt, en daarbij ook rekening houdt met de alternatieve 
mogelijkheden om de overlast op de omgeving terug te dringen, 
bijvoorbeeld met de investeringen zoals genoemd in de Roadmap+. 

 Het tijdsaspect moet ook een goede plaats krijgen in het onderzoek: er 
wordt inmiddels al erg lang over de verschillende mogelijke routes 
gediscussieerd tussen het bedrijf en de belanghebbenden. Verdere 
vertraging is een risico met het oog op de klimaatdoelen.  
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Bijlage 2: tabel inschatting publieke belangen en 
interventiemogelijkheden  

Publiek belang Hoe mogelijk beïnvloed door 
overname? 

Interventiemogelijkhe
den als publiek belang 
in het geding is door 
een overname 

Nationale 
veiligheid 

Naar huidig oordeel van Team 
Economische Veiligheid is de 
nationale veiligheid niet in het 
geding bij een eventuele 
overname van TSN 
 TSN produceert geen

sensitieve technologie die
raakt aan nationale veiligheid

 Bij stilleging van de productie
van TSN komt de nationale
veiligheid niet in gevaar.
Vanuit het oogpunt van vitale
processen is er daarom geen
risico voor de nationale
veiligheid.

Hiermee lijkt dit belang niet in het 
geding. 

NB: niet van 
toepassing op TSN, 
omdat nationale 
veiligheid niet in 
gevaar is. 
 Investeringstoets

(ogv peildatum)
 Directe

investering staat
in bedrijf

 Voorwaarden in
subsidiebeschikkin
gen

 Informele
gesprekken
overnamepartners

(Bedrijfs) 
economische  
afhankelijkheid 
van een politiek 
gedreven actor. 

Indien een Chinese of Russische 
partij met banden met de staat 
TSN overneemt, is het niet 
ondenkbaar dat sluiting van of het 
terugtrekken van investeringen in 
TSN een dreigement wordt in 
toekomstige discussies.  

Gegeven de breedte van de handel 
en gedeelde economische 
belangen met landen waarmee dit 
zou kunnen spelen, lijkt het niet 
erg waarschijnlijk dat een 
overname een grote strategische 
afhankelijkheid kan geven. Ook is 
het economisch belang van TSN 
niet dusdanig groot dat het NL op 
zichzelf in een chantabele positie 
zou kunnen brengen. Het uitspelen 
van deze geringe strategische 
afhankelijkheid zou daarnaast 
hoge kosten geven voor de 
aankopende partij, die hiermee 
dan niet in bedrijfsbelang zou 
handelen.  

 Directe
investering staat
in bedrijf

 Informele
gesprekken
overnamepartners

 Voorwaarden in
subsidiebeschikkin
gen

Werkgelegenheid, 
verdienvermogen 
& innovatiekracht 

Afhankelijk van het doel van de 
overnamepartij, kunnen bij het 
‘uitmelken van de huidige assets’ 
en onvoldoende nieuwe 

 Directe
investering staat
in bedrijf
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investeringen de volgende 
publieke belangen van TSN in het 
geding komen: 
 Volgens Oxford Economics 

11.000 directe, 47.000 
indirecte banen, en 7.1 miljard 
bijdrage aan NLse economie. 

 Belangrijke basisindustrie met 
veel links naar rest van 
industrie NL 

 WEF Lighthouse (innovatie) 

 Informele 
gesprekken 
overnamepartners 

 Voorwaarden in 
subsidiebeschikkin
gen 

Verduurzaming Nederland heeft als doel om de 
industrie in Nederland de 
klimaattransitie te laten maken. 
Een partij die slechts de huidige 
assets ‘uitmelkt’ en onvoldoende 
bereid is risico te nemen, zorgt 
nog jaren voor een (te) hoge 
uitstoot zonder dat er uitzicht op is 
dat het staalbedrijf uiteindelijk een 
toekomst in Nederland heeft.  
 
Gegeven de kosten van de 
aankoop en de snel oplopende CO2 
prijzen (zowel onder ETS als onder 
de nationale heffing) lijkt het erg 
onwaarschijnlijk dat dit voor een 
aankopende partij een 
aantrekkelijke strategie is.  

 Aanvullend 
klimaatbeleid 
(bijvoorbeeld via 
CO2-heffing), 
waardoor dit niet 
langer in belang 
van bedrijf is. 

 Directe 
investering staat 
in bedrijf  

 Informele 
gesprekken 
overnamepartners 

 Voorwaarden in 
subsidiebeschikkin
gen 
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Van: @fnv.nl>
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 16:55
Aan: )
CC: )
Onderwerp: RE: Kamervragen schriftelijk overleg Tata Steel
Bijlagen: 2021-05-27 Kernpunten FNV plan Groen Staal.docx; .docx

Hallo , 

Bijgevoegd een aantal kernpunten uit ons FNV plan Groen Staal die je kunt gebruiken voor de beantwoording van de vragen uit de commissie. Daarnaast ook bijgevoegd 
een reactie van ons op de commissie-vragen per fractie. 

We gaan er vanuit je genoeg informatie te hebben gegeven. 

Groet,   

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 13:19 
Aan: @fnv.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Kamervragen schriftelijk overleg Tata Steel 

Dag  

Wij streven ernaar vrijdag een eerste versie van de beantwoording voor de minister afgerond te hebben, dus als het voor die tijd lukt kunnen we kijken hoe we de 
informatie bij de antwoorden kunnen betrekken.  

Groet, 
 

Van: Roel Berghuis <roel.berghuis@fnv.nl>  
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 12:24 
Aan: Heerma van Voss, B.S. (Bas) <b.heerma.van.voss@minezk.nl> 
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CC: Pappie, drs. D. (David) <d.pappie@minezk.nl>; Mohamed, drs. S. (Sharief) <s.mohamed@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Kamervragen schriftelijk overleg Tata Steel 

Hallo Bas, 

Tot wanneer kunnen we reageren op de vragen en opmerkingen uit de commissie? 

Groet, Roel Berghuis 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 09:38 
Aan: @fnv.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Kamervragen schriftelijk overleg Tata Steel 

Dag ,  

Goed je net te spreken. Hieronder een link naar de Kamervragen.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z05117&did=2021D19090 

Zoals besproken: wij zullen aan PBL voorleggen of zij een appreciatie willen doen. Ook zijn we voorstander van de verschillende suggesties die de Kamerleden doen om alle 
gevolgen zo scherp mogelijk in kaart te laten brengen – voor zover mogelijk binnen het strakke tijdpad dat jullie (wat ons betreft terecht) voor ogen hebben.  

Als je nog input hebt die relevant is voor het beantwoorden van de Kamervragen horen we dat natuurlijk graag. Weet ons sowieso te vinden als het nuttig is om verder te 
praten over het onderzoek of andere kwesties rondom TSN.  

Groet, 
 

 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 

10.2e

10.2e
10.2e 10.2e

10.2e

10.2e

10.2e



3

M 06  
E @minezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

10.2e
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- : vragen over gezondheid en milieu van de SP en PvdA
- : vraag over stikstof van de PvdA (samen met Sharief)
- : vraag over CCS van de PvdD
-  Vraag over subsidiëring CCS bij Tata Steel van de PvdD

Zouden jullie de beantwoording vóór woensdag 15:00 met akkoord van het relevante MT-lid willen terugsturen naar  en mij? 

Verder proces:  
 Woensdag einde dag of donderdag begin van de dag sturen we conceptbeantwoording inclusief Kamerbrief rond in deze groep.
 Vrijdag 13:00 is deadline voor jullie input op beantwoording bij ons.
 Vrijdag einde dag gaat deze naar MT-leden (laat het weten als jullie MT-lid medeparaaf wil geven, dan nemen we die mee), met deadline dinsdag 1 juni einde dag

voor akkoord of commentaar. Nb: graag zelf zorgen dat MT-lid moment heeft in agenda als deze mee moet lezen.
 Woensdag 2 juni einde dag bij BBR liggen.
 Donderdag 3 juni naar DG BI
 Vrijdag 4 juni mee in de tas van de minister

Dank & goed weekend, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 12:49 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Inbreng voor het schriftelijk overleg Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie. 

Hierbij! 

Van: @tweedekamer.nl>  
Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 12:45 
Onderwerp: Inbreng voor het schriftelijk overleg Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie. 

Dag allen, 

In  de bijlage de inbreng voor het schriftelijk overleg Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie. 

Met vriendelijke groet, 
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Adjunct-griffier 
Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Velsen-Noord, 27 mei 2021 

Van:  Roel Berghuis 
bestuurder FNV Metaal, Tata Steel IJmuiden 

Aan:   
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

FNV plan Groen Staal 
Samenvatting & kernpunten 

FNV plan Groen Staal = Plan voor schonere en groene staalproductie in de IJmond 

A. Samenvatting & kernpunten in het FNV plan Groen Staal
Stap zo snel mogelijk over van het huidige ’carbon-based’ hoogovenproces naar de productie
configuratie gebaseerd op vlamboogovens in combinatie met DRI (Direct Reduction of Iron
installaties.
Voordelen/kernpunten:
a. Met de vlamboogoven/DRI configuratie kan, na initiële inzet van gas, toegewerkt worden

naar volledig groene H2 gebaseerde staalproductie.
b. Direct bijkomend voordeel, en de tweede pijler, van het FNV plan is dat de Kooks- en Gas

Fabriek 2 (KGF2) - die veel milieu overlast veroorzaakt naar de omgeving – al rond 2025 uit
bedrijf genomen kan worden.

c. De inzet van CCS (Carbon dioxide Capture and Storage), wat toch een tussenstap is op de
weg naar echt groene (CO2-vrije) staalproductie is niet meer noodzakelijk.
Voordeel is dat hierin dus ook niet geïnvesteerd behoeft te worden en/of subsidiegeld voor
benut behoeft te worden. Elke euro kan je maar één keer uitgeven; wat betreft de FNV
wordt het beschikbare subsidiegeld bij voorkeur besteed aan het zo spoedig mogelijk
doorstappen naar de eindoplossing. CO2 vermijding heeft de voorkeur boven CO2 afvang en
opslag.

Met de uitvoering van het FNV plan worden de klimaatdoelstellingen zoals die gelden voor het 
staalbedrijf, en die onderdeel zijn van het Klimaatakkoord, ruimschoot gehaald. Het bedrijf 
levert daarmee zijn bijdrage aan de Energietransitie én het bedrijf positioneert zich nog sterker 
als een actief onderdeel van de circulaire maatschappij.  

B. Tot slot:
 Het FNV plan Groen Staal is een alternatief voor en een aanvullend plan op de plannen van

het bedrijf.
 Het FNV plan vereist steun én financiële ondersteuning vanuit de overheden. Steun op het

vlak van vergunningsverlening én aanpassing van de regels voor inzetten van subsidiegelden
voor CO2 reductie. Zodat de beschikbare subsidiegelden ingezet kunnen worden voor dit
plan.

 De FNV is voorstander van een onafhankelijke haalbaarheidsstudie (inclusief business plan).

185a
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 De FNV is niet tegen CCS, maar het is voor de staalindustrie niet de eindoplossing.
 Het FNV plan Groen Staal beoogt toekomstperspectief voor de 40.000 mensen die werk en

inkomen hebben dankzij de staalindustrie in de IJmond én resulteert sneller in een betere
leefbaarheid in de IJmond.



Roel Berghuis, 27 mei 2021 

Notitie voor EZK 

Beoordeling fractievragen 10 juni a.s. betreffende bijeenkomst Vaste Kamercommissie EZK 

Algemeen 

Het onderwerp van de bijeenkomst is het onlangs door EZK gepubliceerde  Expression of Principles. 
Het FNV Plan wordt door de partijen wel aan de orde gesteld en vele vragen komen voort uit het FNV 
Plan. 

De onderwerpen die behandeld worden zijn met name: 

 CCS versus DRI/EAF
 Milieuoverlast regio
 Belangen werknemers

Deze drie onderwerpen zijn direct aan elkaar gerelateerd. De keuze voor de technologie bepaalt ook 
de gevolgen voor de milieuoverlast en de belangen van de werknemers. 

Hieronder volgt de uitleg van deze stellingname van het FNV. 

Keuze CCS versus DRI/EAF 

Er zijn 8 belangrijke strategische redenen waarom CCS geen oplossing voor het staalbedrijf is: 

1. Kooksfabriek 2, dé grote vervuiler, zal nog een decennium langer operationeel blijven met
alle genoemde ernstige en onaanvaardbare milieuoverlast van de regio. De in het FNV Plan
geplande bouw van DRI/EAF kan in 2024 operationeel zijn. Bij CCS zullen de kooksfabrieken
op zijn vroegst in 2034 gesloten kunnen worden. De druk van de omgeving zal nog sterker
toenemen en zal tot een maatschappelijk breekpunt komen. De in de Roadmap genoemde
maatregelen zullen technisch beperkt zijn, dat weet werkelijk iedere direct betrokken
medewerker van het bedrijf.

2. CCS is geen bewezen technologie. De referenties waarmee het staalbedrijf schermt zijn niet
aanwezig. TSN stelt in 2028 met 1 mln. ton CO2 te starten en dat in 2 jaar tijd tot 5 mln. ton
per jaar op te voeren, een nog nergens vertoonde opschaling. Bovendien zal 2028 niet
haalbaar zijn vanwege de te verwachten problemen met de vergunning verstrekking als
gevolg van de maatschappelijke weerstand tegen opslag van CO2 onder de Noordzee. Elke
kritische vraag van het FNV aan het staalbedrijf betreffende de CCS technologie blijft
onbeantwoord.

3. De CO2 reductie curve van TSN is aanzienlijk ongunstiger dan de curve van het FNV Plan.
Het FNV Plan voorziet in een CO2 reductie van 64% in 2030, een cumulatieve vermindering
van CO2 uitstoot tot 2030  t.o.v. het TSN Plan van 26 mln. ton CO2 totaal. De vergelijking van
de CO2 reductie curves van TSN en FNV is beschikbaar ter toelichting.

4. IJmuiden komt op grote achterstand t.o.v. de concurrentie in Europa voor wat betreft de
nieuwe technologieroute DRI/EAF. Concurrenten gaan dit decennium nog DRI’s bouwen,
IJmuiden pas ver na 2030. IJmuiden komt veel later op de markt met de “groen staal”,
waarmee de toekomst van het bedrijf op het spel staat en daarmee de werkgelegenheid en
belangen van de werknemers.

5. De onafhankelijkheid en de innovatiekracht van IJmuiden komt onder druk te staan door
lange termijn contracten voor levering van CO2. Het bedrijf zit aan de voorkant op slot



6. Het gebrek aan nieuwe innovaties en groeimogelijkheden in staal zal de waarde van het
bedrijf in de komende jaren blijvend negatief beïnvloeden. Tata wil het bedrijf verkopen.
Het is duidelijk dat partijen op dit moment niet in de rij staan om het bedrijf in de huidige
situatie over te nemen. Zeker niet met een leveringsverplichting extra van CO2

7. Dubbele investering in het geval van CCS: eerst CCS en daarna DRI. De geschatte CCS
investering bedraagt € 3 miljard, de renovatie van het staalbedrijf tot 2050 vergt ook een
investering van € 3 miljard. Door de keuze voor DRI/EAF wordt in één keer het beoogde doel
bereikt met een investering van Euro 3 miljard, dus waarom twee maal dat bedrag
uitgeven. Het in het FNV Plan genoemde investeringsbedrag van €1,4 miljard is de eerste
fase van de renovatie: de bouw van de eerste DRI en EAF vóór 2024. De overige €1,6 miljard
is voor de periode ná 2030. Deze investeringen zijn zorgvuldig uitgerekend en zijn bij het FNV
op te vragen.

8. De in het FNV Plan genoemde bouw van de windenergie hub en overige plannen voor het
industriële complex Zeester zullen vertraging oplopen en een latere start zal nadelige
gevolgen hebben in de markt. Dit betekent een gevaar voor de toekomstige handhaving én
uitbreiding van de werkgelegenheid in de Nederlandse maakindustrie. Voor een nadere
toelichting van deze plannen wordt verwezen naar het FNV Plan.

Samengevat: 

Door te kiezen voor DRI/EAF als technologie wordt gekozen voor: 

 Snelle afbouw CO2 uitstoot tot 64% in 2020
 Verdwijning milieu overlast regio in 2024
 Handhaving concurrentie positie van IJmuiden
 50% reductie benodigde investeringen
 Handhaving en uitbreiding werkgelegenheid in de maakindustrie
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Van: @minbuza.nl>
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 15:15
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Kamervraag HYBRIT
Bijlagen: 201013_hydrogen-event-NL-embassy_HYBRIT-Vattenfall_FINAL.pdf

Dag , 

Als Innovatie Adviseur in Zweden ben ik al een tijdje bezig met het onderwerp waterstof dus ik spring even bij. 

Ik heb een overzichtje gemaakt van de huidige status van het HYBRIT project, inclusief contactpersonen, maar ook wat verdieping toegevoegd door een beschrijving van de 
2de grote fossielvrije staalfabriek, het zogenaamde H2 Green Steel project. 

HYBRIT: Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology 
Deelnemers: SSAB: Staalfabriek, Vattenfall: energiebedrijf, LKAB: Mijnbouw 

Tijdslijn: 
Start project: 2016 
Experimentele fabriek: gereed 2020 
Ondergrondse opslag voor waterstof: gereed ergens tussen 2022 en 2024 
Testfabriek: bouw start in 2023, gereed 2025 
Productiestart: 2030, doel 2.7M ton 

Financiering: 
Het project is geïnitieerd door SSAB, LKAB en Vattenfall, maar wordt gesteund door ‘Energimyndigheten’ (Swedish Energy Agency) met 599M SEK (rond 60M EURO) voor de 
fase 2016-2020. Energimyndigheten blijft het project steunen, zo heeft het eind vorige jaar 22M SEK (rond 2M Euro) beschikbaar gesteld voor een studie in verband met de 
Testfabriek (gereed 2025). 

Contacten: 
Klara Helstad, Energimyndigheten (Directeur Duurzame Industrie) 
Email: klara.helstad@energimyndigheten.se 

186
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Telefon +46 16-544 22 93 

Andreas Regnell (Senior Vice President, Head of Strategic Development, chairman of HYBRIT development 
Email: andreas.regnell@vattenfall.com 
Andreas is voor Vattenfall verantwoordelijk voor HYBRIT en hij was een keynote speaker op een NL-SE waterstof conferentie die we vorige jaar op de Ambassade gehouden 
hebben. Ik heb zijn presentatie bijgevoegd. 

Naast het HYBRIT project is er nog een project gestart voor het maken van fossielvrij staal: H2 Green Steel (H2GS). 

Achtergrond: 
In het voorjaar van 2020 was er een bestuursvergadering van Nortvolt met als voorzitter Carl-Erik Lagercrantz (namens het investeringsfonds ‘Vargas’). Nortvolt is bezig in 
Noord Zweden (Skellefteå) een ‘Giga’ batterijfabriek  (zoals Tesla) te bouwen. Northvolt heeft zich voor de productiestart al verzekerd van afnemers, met als grootse klant 
het VW concern (en meerdere vrachtwagenfabrieken, zoals Scania en Volvo).  Hierdoor is de financiering al rond en kan er in hoog tempo gebouwd worden. Tijdens die 
bestuursvergadering werd de vraag geopperd of hetzelfde businessmodel ook niet zou gelden voor ‘groen’ staal? De prijs van groene staal ligt hoger maar de auto-industrie 
en de consument is bereid om die prijs te betalen. Het ombouwen van bestaande staalfabrieken zou te veel tijd en geld kosten, vandaar dat er met een leeg vel papier 
begonnen werd. Al snel bleek er interesse, kennis en geld te zijn en in het najaar van 2020 werd H2 Green Steel opgericht, ‘de Tesla van de staalfabrieken’ zoals ze zichzelf 
noemen. 

CEO werd Henrik Henriksson , de zojuist afgetreden CEO van SCANIA, alwaar hij de laatste jaren enorm op vergroening heeft ingezet. Zo is Scania een partner van Nortvolt 
waarvan ze de batterijcellen kopen die ze zelf in een nieuwe Scania fabriek inbouwen in hun voertuigen. Henrik Henriksson is in Zweden een bekende persoonlijkheid die 
zich regelmatig publiekelijk uitspreekt voor onmiddellijke actie: “we can’t wait until 2050, we need to act now” . 

De eerste investeringsronde van 105M dollar werd een parade van bekende namen: Daniek Ek van Spotify, Christinea Stenbeck van Kinnevik group, de Angnelli familie uit 
Italië, de Wallenberg familie uit Zweden, IKEA. En natuurlijk de afnemers: Mercedes-Benz en Scania. 

Tijdslijn: 
Productiefabriek klaar: 2024 
2030: productie verhoogd naar 5M ton 

Financiering: 
Ronde 1: 105M dollar (gesloten) 
Ronde 2 (komende 12 maanden) : 2500M Dollar 

De locatie: 
Beide fossielvrije staalfabrieken komen te staan in Noord Zweden in de buurt van de kustplaats Luleå. Deze locatie is gunstig vanwege: 
- Een overschot aan groene elektriciteit opgewekt door middel van waterkracht.
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- De nabijheid van de mijnen voor de benodigde grondstoffen.
- De nabijheid van de kust voor transport naar de rest van de wereld.

Uitdagingen en rol van de overheid 
Beide projecten benoemen ook de uitdagingen die ze zien: 

 Beperkte capaciteit van het elektriciteit net. (Naast de 2 staalfabrieken bouwt Facebook zijn 3rde Datacenter in de regio en bouwt Nortvolt een Giga
Baterrijfabriek.) De overheid (via Svenska Kraftnät) biedt hier de helpende hand door in de buurt van beide staalfabrieken een nieuwe elektriciteitscentrale van
400kV neer te zetten.

 Bouwvergunningen: beide staalfabrieken rapporteren dat de lokale overheid goed meewerkt om zo snel mogelijk de benodigde vergunningen te krijgen. Het wordt
wel gezien als een potentiele ‘bottleneck’, speciaal voor het H2 Greensteel project aangezien die helemaal vanaf nul beginnen

 Personeel en opleiding: Noord Zweden is dun bevolkt en de meeste mensen vertrekken na hun opleiding naar het zuiden van het land. Door de enorme projecten
van de enorme (hightech) projecten in de regio verwacht men rond de 100.000 extra werkplekken te creëren. Luleå heeft een vooraanstaande technische
universiteit en de bedrijven, waaronder Northvolt, zijn al in gesprek over verschillende opleidingstrajecten die aansluiten op de lokale behoefte.

samenvatting: 
1. Het HYBRIT project is een project waarbij een bestaande staalfabriek (deels staatseigendom) experimenteert om met behulp van waterstof fossielvrije staal te

produceren en zo CO2 emissies te verlagen. Het project zit nog in de experimentele fase en vanaf ongeveer 2025 verwacht men het begin van een bescheiden
productie. De overheid ondersteunt dit project door middel van financiering en infrastructuur (elektriciteitscentrale en bouwvergunningen)

2. Het H2 Green Steel project bouwt een compleet nieuwe waterstof aangedreven fabriek voor het produceren van fossielvrij staal. Dit project is 100% particulier
maar wordt door de overheid gesteund door middel van infrastructuur (elektriciteitscentrale en bouwvergunningen) Het H2GS project verwacht in 2024 al
aanzienlijke productie (en heeft dus al afnemers) en is in 2030 dubbel zo groot HYBRIT

Conclusie: 
1. Het is nog aan de vroege kant om veel over de resultaten van de HYBRIT pilot te zeggen, maar wat wel gezegd kan worden is dat de eerste experimentele

resultaten bemoedigend genoeg zijn om de volgende stap te zetten, namelijk een studie en planning over hoe in 2025 de eerste (beperkte) testfabriek gerealiseerd
kan worden.

2. Voor zowel het HYBRIT project als wel het private H2 Geen Steel project speelt de overheid een cruciale rol op het gebied van infrastructuur (elektriciteitsnet en
wegen), bouwvergunningen (inclusief milieuaspecten) en personeel (opleiding en huisvesting).

Laat het gerust weten als je meer info of achtergrond nodig hebt. 

Met vriendelijke groeten 

 10.2e
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Innovation Advisor 
Netherlands Innovation Network 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
Götgatan 16A | 118 46 Stockholm | Sweden 
T +46 8  M +46  

@minbuza.nl 
www.nederlandwereldwijd.nl/zweden 

You can also find us on Facebook, Twitter, LinkedIn & 
Instagram 

From: @minbuza.nl>  
Sent: donderdag 27 mei 2021 09:31 
To: @minbuza.nl>; @minbuza.nl> 
Cc: @minezk.nl; @minbuza.nl>; @minbuza.nl> 
Subject: Kamervraag HYBRIT 

Hej , 

Een aardig spoedje, zie onderstaande mailwisseling; nu met gedetailleerdere toelichting van EZK. 

Kunnen jullie  verder helpen? Dit ligt op innovatieterrein.  

10.2e
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Keep me posted please. 

 

From: @minezk.nl>  
Sent: woensdag 26 mei 2021 17:22 
To: @minbuza.nl> 
Subject: RE: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden 

Hallo  
Zie onderstaande vraag en concept antwoord. Dit geeft hopelijk een idee met wie bij de Zweedse overheid gesproken kan worden op ambtelijk niveau, dus niet de minister 
Gr.    
Vraag: 
De leden van de VVD-fractie hebben tot slot met interesse kennisgenomen van de pilot van de Zweedse staalmaker SSAB in Lulea. Is de minister op de hoogte van de 
resultaten van deze pilot? Welke lessen kunnen eruit getrokken worden voor de Nederlandse staalindustrie volgens de minister? Is de minister bereid om contact op te 
nemen met de Zweedse overheid om lessen te trekken over hoe men daar deze innovaties binnen de staalindustrie stimuleert? 
Concept antwoord 
De lessen die getrokken kunnen worden zijn een bevestiging van wat we al eerder te weten zijn gekomen door onze eigen verduurzamingsbeleid, namelijk:  

 Verduurzaming van de industrie vergt flinke investeringen. Kosteneffectiviteit is bij uitvoering van het Klimaatakkoord dan ook een belangrijk principe.
 De uitvoering van verduurzamingsprojecten duurt vele jaren en doorloopt verschillende fasen.
 De randvoorwaarden en lokale omstandigheden spelen een belangrijke rol bij de keuze van de verduurzamingsroute van de industrie. Er is dus niet één

ontwikkelpad, maar er moet gekozen worden uit verschillende opties in de tijd.
 Die lokale omstandigheden in Zweden en Nederland verschillen aanzienlijk. Zo is in Zweden bijvoorbeeld meer groene waterstof sneller beschikbaar dan in

Nederland.
 De staalindustrie kan de verduurzaming bovendien niet alleen realiseren, daar is samenwerking bij nodig met andere partijen die bijvoorbeeld groene stroom,

groene waterstof of opslagcapaciteit voor CO2  kunnen leveren.
 De overheid heeft een belangrijke bijdrage te leveren bij onder andere de aanleg van de benodigde infrastructuur, afgifte van vergunningen en het opzetten van

stimuleringsregelingen. Vooral het tijdig afronden van de vergunningsprocessen is door de initiatiefnemers van het Hybrit project als extra belangrijk bestempeld.
 De Rijks Coördinatie Regeling (RCR) en Provinciale Coördinatieregeling (PCR) zijn belangrijke instrumenten die de Nederlandse overheid hiervoor in handen heeft.
 Daarnaast zijn al eerder, in overleg met de Europese Commissie, stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen om de verduurzamingsopgave in Nederland te

ondersteunen.
EZK zal contact opnemen met Zweden om te praten over het stimuleren van innovaties zoals het Hybrit project. 

Van: @minbuza.nl>  
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 17:08 
Aan: @minezk.nl> 
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CC: @minbuza.nl>; @minbuza.nl>; @minbuza.nl> 
Onderwerp: RE: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden 

Hallo , 

Kun je dit verzoek toelichten? Begrijp niet helemaal waar die lessons learned over zouden moeten gaan. 

Over de eerdere belangstelling van SSAB voor Tata?  

Of over HYBRIT? De ontwikkeling van de HYBRIT technologie is natuurlijk een private aangelegenheid opgezet door SSAB, LKAB en Vattenfall, weliswaar met steun van het 
Zweedse energie agentschap en het EU innovatiefonds. 
Wil minEZK met iemand van het energie agentschap contact opnemen? 

NB men denkt – op basis van een pilot  in Luleå - pas een demonstration plant in Gällivare klaar te hebben in 2025/2026. 
Dus nog niet veel lessons learned op dit moment…. 

Enige toelichting van jullie kant om gerichter te kunnen zoeken wordt op prijs gesteld. 

Met groet, 
 

From: @minezk.nl>  
Sent: woensdag 26 mei 2021 16:21 
To: @minbuza.nl> 
Subject: RE: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden 

Hallo , 
Het is weer een tijdje geleden dat we contact hebben gehad. Ik hoop dat het goed gaat met je. 
Vanuit de Tweede Kamer hebben we vragen gekregen over Tata Steel waarbij ook het HYBRIT-project (staalproductie op basis van waterstof in plaats van kolen) ter sprake 
is gekomen. 
Aan onze minister is gevraagd of hij bereid is contact op te nemen met de Zweedse overheid om over de “lessons learned” te praten. 
Het verzoek is of je zou kunnen uitzoeken wie bij de Zweedse overheid benaderd zou kunnen worden over HYBRIT? 
Met vriendelijke groet, 
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Van:   
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 10:53 
Aan: @minbuza.nl> 
Onderwerp: RE: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden 
 
Hallo  
Hartelijk dank voor deze informatie. 
Ik wens je alvast een fijn weekend toe. 
Gegroet, 

 
 

Van: @minbuza.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 10:37 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden 
 
Ter info uit persoverzicht vandaag; bron het Zweedse FD:  

 

SSAB to fund new acquisition with a rights issue 

SSAB is discussing the opportunity of a new rights issue to fund their criticised acquisition of the Dutch steelworks of Tata Steels, DI reveals. At the same time, the unrest is 

increasing among SSAB's Nordic shareholders.  

 

According to Christian Kopfer, analyst at Nordea, SSAB may have to pay double the market price for the steelwork, which is valued at around SEK 10 billion by most 

analysts. "A logical price for a plant like this is somewhere around four to five times the result over a cycle. That makes it around SEK 20 billion," he says to DI. The high 

price makes it probable that SSAB will have to receive at least SEK 5 billion from a new share issue.  

 

At the same time, the potential deal has been criticised as unsustainable. "The reason that so many Nordic investors have come into SSAB has a lot to do with its 

sustainability profile. Now, as many as nine out of ten investors say that this is an unsustainable acquisition," Kopfer says further. 
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From:   
Sent: vrijdag 27 november 2020 15:17 
To: @minezk.nl> 
Subject: RE: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden 
 
Hallo ,  
 
Dank voor je mail. We zullen eea blijven volgen.  
Wat ik je nu al meegeef is onderstaande analyse (van 25/11) uit privata affärer (private zaken) dat beleggingsadviezen geeft. Je zou deze info ook door Google translate 
kunnen halen. 
 
De upshot: 
 

 Nordea Markets (Nordea is grootste scandinavische bank) schrijft dat er uit economisch perspectief potentieel is om “Ljmuiden” te verwerven – als dat voor een 
lage (låg) prijs is, maar dat er qua CO2 uitstoot en qua productmix er nadelen zijn.   

 
 Nordea Markets hoopt dat een omschakeling naar “groen staal” en “Special Steels” aandeel mogelijk is. 

 
 Nog even wordt gememoreerd dat SSAB, samen met overheidsbedrijf (statliga gruvsbolaget) en groeve LKAB (van de befaamde Kiruna mijnen) en Vattenfall erop 

mikken om de eerste ter wereld te zijn met een waardeketen voor fossielvrij staal. 
 

 Mede eigenaar Carnegie Fonder heeft een verwerving van Ljmuiden bekritiseerd om dezelfde redenen als Nordea. 
 

Analys Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det potential att addera värde för SSAB vid ett förvärv av Ljmuiden om det sker till en mycket låg multipel, men med affären 
kommer flertalet risker och ett uppköp vore troligen ett felaktigt drag från stålbolaget. Det skriver Nordea Markets i sitt morgonbrev. Banken sänker riktkursen för SSAB till 
41 kronor (44) och upprepar köprekommendation. 
De risker som kommer med ett eventuellt förvärv av Ljmuiden är dels en betydande ökning av koldioxidutsläpp men även en sämre produktmix, resonerar Nordea Markets. 
”Vi hoppas att företaget kommer att ompröva och i stället fokusera på att omvandla en betydande del av företaget till grönt stål och även öka sin Special Steels-andel”. 
Banken fortsätter att se uppsida i SSAB-aktien på grund av den ”markant förbättrade” marknaden, varför Nordea Markets behåller köprekommendationen. 
SSAB bedriver, tillsammans med det statliga gruvbolaget LKAB och Vattenfall, en satsning som innebär att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål. 
Även flera andra aktörer, bland andra Carnegie Fonder som är ägare i stålbolaget, har kritiserat ett eventuellt förvärv av Ljmuiden och då fört ungefär samma resonemang 
som Nordea. 
Strax innan 10-tiden på onsdagen noterades SSAB-aktien 2 procent högre till 27:85 kronor. 
 
Grotendeels is dit in lijn met wat we al bespraken. 
Succes met alles, 
 

10.2e

10.2e

10.2e



9

 

 
Plv CdP / Ambassaderaad 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 
Götgatan 16A | 118 46 Stockholm | Zweden 
+46  | +46 

@minbuza.nl
www.netherlandsandyou.nl

................................................................................... 
Volg de ambassade op Facebook, Twitter en LinkedIn 

From: @minezk.nl>  
Sent: vrijdag 27 november 2020 14:43 
To: @minbuza.nl> 
Subject: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden 

Hallo  
Vanmorgen spraken wij elkaar telefonisch over de wijze waarop in Zweden aangekeken wordt tegen de mogelijk koop van Tata Steel IJmuiden door SSAB. 
Zoals afgesproken stuur ik deze mail. Mocht er nog informatie beschikbaar zijn hierover dan stel ik het zeer op prijs als je mij die doorstuurt. 
Met vriendelijke groet, 

 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
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A fossil-free future for iron- and steelmaking
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Iron- and steelmaking

7% CO2 global emissions
10% CO2 Sweden emissions

13 October 2020, hydrogen event Dutch embassy Stockholm, Andreas Regnell, Vattenfall



HYBRIT – Hydrogen Breakthrough Ironmaking 
Technology

3 Mton

1.5 Mton

4 Mton

SSAB blast furnaces – CO2 emissions

10% of  
Sweden’s  
total CO2
emissions

Background

► SSAB stands for 10% of Sweden’s & 7% of Finland’s total CO2 emissions,
a new technology is necessary

► Sweden has a large surplus of fossil-free electricity – large potential to
build more

► SSAB, LKAB and Vattenfall share ambition to become climate-neutral

13 October 2020, hydrogen event Dutch embassy Stockholm, Andreas Regnell, Vattenfall



The HYBRIT technology
BLAST FURNACE HYBRIT – SSAB, Vattenfall & LKAB
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kg CO2

560
kWh Bio

3,488 
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Electricity

81 
kWh Oil

42
kWh Coal

13 October 2020, hydrogen event Dutch embassy Stockholm, Andreas Regnell, Vattenfall



2016
Prefeasibility study with 
support from the Swedish 
Energy Agency

4-year R&D project with
Support from the Swedish
Energy Agency

2017
A joint venture company 
formed  between SSAB, LKAB 
and Vattenfall

Roadmap

Pre-feasibility Study Demonstration 
Plant Trials and transformation

Feasibility Study
Pilot plant trials

2016 – 2017 2018 – 2024 2025 – 2040

2018
Decision for pilot phase with support 
from the Swedish Energy Agency

2018–2021
Fossil free pellets trials

2020–2024
Hydrogen based reduction and 
melting trials

2021/22–2024
Hydrogen storage trials

2025
Transformation – Blast Furnace to 
Electric Arc Furnace at SSAB Oxelösund

2025
Demonstration plant - first fossil free 
steel on market by 2026

2030-2040
Industrial plants for HYBRIT

2030 - 2040
Transformation – Blast Furnace to EAF 
at SSAB Raahe & Luleå

13 October 2020, hydrogen event Dutch embassy Stockholm, Andreas Regnell, Vattenfall



Milestone - Inauguration of pilot facility
- Luleå, August 31 2020

Swedish Prime Minister Löfven HYBRIT pilot facility, Luleå

13 October 2020, hydrogen event Dutch embassy Stockholm, Andreas Regnell, Vattenfall



Production fossil-free 
pellets

Production of fossil-free 
sponge iron

Production of fossil-free 
steel

Next step –
Demonstrate value-chain on industrial scale by 2025 

Production of fossil-free 
electricity

Ca 1 miljon ton
järnsvamp

13 October 2020, event Dutch embassy Stockholm, Andreas Regnell, Vattenfall



► Complements existing pilots in Luleå

– Permit received 2020, planned construction 2021

► Lined Rock Cavern

► Volume 100 m3 (55-70 MWh)

► Pressure 200-250 bar

► Important part in future HYBRIT implementation

– Variations in energy production can be levelized and  
steel production can be continuous

– Stability in the electricity grid

– Reduced volatility for electricity prices

Hydrogen Storage Pilot

13 October 2020, hydrogen event Dutch embassy Stockholm, Andreas Regnell, Vattenfall



Unique opportunity for Sweden, Finland and the EU

►Sweden & Finland ambitious targets – contributing to 
EU climate goals:
• Sweden/Finland has unique conditions
• The HYBRIT technology can be used worldwide

►Vision of replacing imported coal with fossil-free 
electricity:
• - 10% of Sweden’s & 7 % of Finland’s total CO2-emissions
• + 15 TWh of electricity consumption (Sweden)

►Enabler of completely renewable energy system:
• Large-scale hydrogen-production & storage buffer between 

intermittent electricity and the grid 
• boost development of European hydrogen-economy

13 October 2020, hydrogen event Dutch embassy Stockholm, Andreas Regnell, Vattenfall



Enablers for shift to net-zero industry 
- including for HYBRITs industrial demonstration

13 October 2020, hydrogen event Dutch embassy Stockholm, Andreas Regnell, Vattenfall

• Long-term policy measures leading to net-zero emissions & sustainable growth, jobs,

innovation

• Access to fossil-free electricity and build-up of critical infrastructure, including for hydrogen

production and storage

• Financial support, including EU funding, and risk-sharing (State Aid through IPCEI

Hydrogen/Low Carbon Industry, ETS Innovation Fund, EU recovery package)

• EU ETS system should be designed to benefit the most climate-efficient methods from

quarrying in the rock to finished steel

• Development of markets for low-carbon products and certificates proofing fossil-free

character for end-customers



A joint venture between SSAB, LKAB and Vattenfall

HYBRIT pilot plant, June 2020

”first in fossil-free steel 2026”

13 October 2020, hydrogen event Dutch embassy Stockholm, Andreas Regnell, Vattenfall



A joint venture between SSAB, LKAB and Vattenfall

A joint venture between

13 October 2020, hydrogen event Dutch embassy Stockholm, Andreas Regnell, Vattenfall
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Van:
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 15:40
Aan:
CC:  TOP
Onderwerp: Bijpraat voortgang afspraken met TSN (morgen 10 uur)
Bijlagen: Bijpraat voortgang afspraken met TSN  - 2 juni.docx

Dag  

In de bijlage de stukken voor onze bijpraat van 10 uur morgen. Hierin zit nog niet de voorbereiding van de 
progress meeting, omdat TSN nog niet wist wat ze daar precies op de agenda gingen zetten (naast laatste stand 
omtrent het onderzoek FNV-optie en hun eigen doorrekeningen). Dat volgt nog apart zodra ik er iets zinnigs over 
kan zeggen.  

Groet, 
 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Bijpraat voortgang afspraken met TSN – 2/6 

Agenda: 
1) Voortgang op issues met TSN
2) Agenda komende weken
3) Voorbereiding progress meeting

187a



1) Voortgang op issues met TSN

Issue Voortgang Vervolgstappen 

Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

• Zorg over halen alle bottlenecks (met
name opslagindicatie) en
mogelijkheden realisatie binnen 5 jaar.

• Zorg over toereikendheid SDE++-
budget in 2021 voor omvang project
TSN

• Zorg over concurrentie voor CCS caps
in de SDE++ dit jaar

• Onafhankelijk onderzoek moet nadere
duidelijkheid geven voordelen plannen
FNV vs. CCS

• Inpassing caps in regeling verder
verwerken met WJZ, E, RVO en TOP

• Aandacht voor vormgeving transport- 
en opslagindicatie SDE++ en brief
marktwerking CCS.

• Discussie budget
• Stapelen mogelijk maken

Vergunningen 
infra 

• Akkoord van alle partijen, start brede
verkenning

• Marktordening voldoende
duidelijkheid gegeven EBN en Gasunie

Vergunningen 
Everest 

• TSN heeft geconcretiseerde Roadmap+
gepubliceerd, provincie heeft hier
positief op gereageerd.

• Provincie heeft voorgesteld aan PS
om PCR van toepassing te laten zijn.

Financiën • Voorlopig helder en gedeeld beeld ten
aanzien van financiën

• Echter, update financiën laat inmiddels
wel erg lang op zich wachten.

• Vervolgsessie over mogelijkheden
pass-on ETS-kosten

• Ondersteuning bij gesprek met EIB,
contact over gesprek met banken

 plan’ en 
andere 
additionele 
reducties 

• Aanvullende abatement:

• I&W & PNH zijn nu ook aangehaakt
• Stuurgroep heeft opdracht akkoord

gegeven
• Vertraging door onzekerheden in Base

Case
• Samenhang met onafhankelijke

haalbaarheidsstudie FNV

• Onderzoeken mogelijkheden subsidie
voor deze opties – volgende stap
meeting TSN met I&W en PNH

• Meer ownership I&W
• Plaatsen in relatie tot aanvullende

klimaatopties

Gezamenlijke 
Werkgroep Tata 
Steel 

• Vijfde werkgroep vorige week gehad
• Stuurgroep half juni
•

• Voortgang komende weken op
stikstof, Roadmap+ irt PCR,
milieuvoordelen aanvullende
abatement opties

 

 
• EV-aspecten zijn onderzocht

• Gesprek met MEZK dinsdag10.2.g

10.1.c 10.1.c

10.1.c



2) Planning komende twee weken en opvolging
• Onderstaande zaken pakt  de komende weken nog op. De onderwerpen met een sterretje (*)

zijn goed om even apart te bespreken.
o * Start onafhankelijk onderzoek in afstemming met TSN en FNV.
o Stapelen mogelijk maken in de SDE++, inclusief afspraken over bankgarantie indien

aanvraag over meerdere jaren uitgespreid wordt.
o * Opvolging gesprek minister en stas.
o Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg + voorbereiding debat 10 juni.
o Start gesprek RRF en Groeifonds voor dit najaar.
o Eventuele ondersteuning bij Innovation Fund aanvraag met support letter.
o * Gesprek stakeholdermanagement met  (3 juni).
o Gesprek  (15 juni).
o Werkgroepen + stuurgroep (16 juni).
o Athos/EBN?
o Financiën?
o Evaluatie, overdracht en archivering.

• Als er nog verdere wensen zijn, is het goed om deze nu te bespreken.
• Veel dossiers zullen doorlopen tot aan de zomer en direct daarna ook spelen, en voortdurend

politiek om aandacht vragen. Het is daarom goed om even stil te staan bij eventuele opvolging –
eigenlijk is het vanaf nu goed om zaken te ‘dubbelen’ met iemand die dit (tijdelijk) kan trekken na
mijn vertrek.

3) Progress meeting
• Voorbereiding volgt woensdag apart, nu nog niet bekend wat TSN gaat bespreken (naast, in ieder

geval, hun laatste blik op casus FNV vis-a-vis CCS).

10.2e

10.2e

10.2e
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Van:
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 10:04
Aan:  

Onderwerp: RE: Vervolg n.a.v. gesprek met : contactpersonen BI

Vraag inderdaad wie dit gaat doen. Aanvulling; meeste van mijn werk zit al in jullie portefeuilles en ik ondersteun graag. Echter! Ook voor MM moeten we allereerst 
echte projecten scoren. Daar richt ik dus zoveel mogelijk energie op. 

 Ik mis het expliciet benoemen van CCS, maar dat zal geen toeval zijn  
 , ik zou het Orsted plan voor een extra windpark en aanlanding en industrietoepassing (elektrificatie/H2) in Zeeland expliciet benoemen. De Denen zijn

verder dan je denkt.
 Voor de middellange en lange termijn zou ik ook extra inzet op AVI’s, biomassa en CE meenemen. Concreet: Furec, Avantium, Corbion, etc. staan op de stoep

met investeringen. Ze staan naast de betonindustrie met twee concrete (haha - zucht) plannen.
 Ik denk ook dat we een groot konijn uit de hoed kunnen aanbieden: “wij kopen vanaf 2023 niet meer fossiel in tenzij….”. Elke windmolen, elk viaduct en elke

paperclip wordt in principe CO2 vrij aanbesteed.
 Ik ben betrokken bij de uitkoop van kolencentrales. Mijn inzet: nul euro vergoeding.

Terzijde: niet direct het eerst waar MM aan denkt,….. maar is toch een hoop CO2 
 Nederland neemt het (mede)penvoerderschap en het initiatief om in Europa tot verplichte bijmenging van geavanceerde brandstoffen in de luchtvaart te komen

(volgende week conferentie) . Dit moet leiden tot verminderde fossiele uitstoot. Wereldwijd is in het kader van afspraken vanuit WEF Davos een overleg
opgestart onder leiding van oa I&W. *vertrouwelijk* (nieuw kabinet) Nederland zal de bijmengverplichting in de luchtvaart zeer waarschijnlijk dit najaar
aankondigen. Ik zit midden in gedoe hierover. Hier is overigens wel weer een hoop groene of blauwe waterstof voor nodig.

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 09:31 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Vervolg n.a.v. gesprek met : contactpersonen BI 

H     Hoi, 
Ik wil dit zo doorgeven aan . Als beter voorstel dan graag reactie. 
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Mijn voorstel voor aanspreekpunten ad nr 2: 
vanuit VI innovatie doorbraaktechnologiën:  
1. Coördinatie P t

 Groen kraken ( )
 Groene staal bij Tata ( )
 Groene kunstmest )
 Opschalen WOZ )
 Opschalen Elektrolyse )

Graag vernemen we wie vanuit BenI en Elektriciteit hiervoor aanspreekpunt zijn 

Groeten  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 20:47 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: Fwd: Vervolg n.a.v. gesprek met 

Ook voor jullie 

 
Adviseur Minister van EZK 
06  

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: " @minezk.nl> 
Datum: 1 juni 2021 om 20:17:36 CEST 
Aan: " @minezk.nl>, @minezk.nl>, "  

minezk.nl>, @minezk.nl>, @minezk.nl>,  
@minezk.nl>, @minezk.nl> 

@minezk.nl>, @minezk.nl>,  
@minezk.nl>, @minezk.nl>, " )" 
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@minezk.nl>, " @minezk.nl>, " @minezk.nl>, 
" @minezk.nl>, @minezk.nl>, "  

@minezk.nl>, @minezk.nl>, " @minezk.nl> 
Onderwerp: Vervolg n.a.v. gesprek met Minnesma 

Collega's, 

Vanochtend hebben we de terugkoppeling van van het overleg met , met de staatssecretaris besproken. Op basis van het overleg 
met de stas komen we tot het volgende voorstel voor het vervolg: 

1. MR notitie 11 juni

De 11e juni agendeert FIN het onderwerp beleidsrijke begroting in de MR. Vanuit EZK bereiden we een notitie voor die ingaat op noodzaak ook Klimaat een
beleidsrijk onderdeel te maken. Basis hiervoor is de notitie die eerder interdepartementaal met DG’s besproken is.

Concept inhoud notitie:

 Terugkoppeling overleg
 Voorstel voor uitwerking maatregelen van 43 naar 49% in lijn met , waarbij ook maatregelen van Stichting Urgenda worden meegenomen.
 Voorstel om deze samen met departementen komende weken uit te werken tbv besluitvorming in augustus
 NB. Mogelijk nog duidelijkheid over financiële randvoorwaarden n.a.v. overleg MP/stasEZK.

Indien de MR instemt met bovenstaande, dan veronderstelt dit dat we de komende maanden aan de slag gaan met de betrokken departementen om een 
pakket te vormen richting 49%, en waarbij afspraken Minnesma zo goed als mogelijk zijn meegenomen. 

Lead: directie K, in overleg met alle betrokkenen  
Planning: we proberen morgen einde dag een concept notitie met jullie te delen, die eigenlijk vrijdag(ochtend) al naar AZ verstuurd moet worden. 

2. Gesprek  over 2 weken

Gisteren is met  afgesproken dat er een vervolgoverleg komt met de stas en de MP. Ter voorbereiding daarop dienen de maatregelen die zij
heeft voorgesteld in het overleg (zie onderstaand) vanuit onze kant van een appreciatie te zijn voorzien. Daarbij nadrukkelijk de vraag om aan te geven
(indien het bijv. niet uitvoerbaar is, of niet direct bij het Rijk ligt) wat er voor nodig is om het wel voor elkaar te krijgen. Maatregelen beslaan twee delen:

10.2e 10.2e 10.2e
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Deel I – Verduurzaming industrie - Samen met B&I en Elektriciteit: 
Over 2 / 3 weken zal afspraak met MP worden ingepland om nader in te gaan op verduurzamingsmogelijkheden industrie en elektriciteit (‘woman on the 
moon’). I.s.m. B&I en Elektriciteit moeten volgende voorstellen worden geapprecieerd, inclusief een inschatting van de kosten: 

 Groen kraken
 Groene staal bij Tata
 Groene kunstmest
 Opschalen WOZ
 Opschalen Elektrolyse

Graag vernemen we wie vanuit BenI en Elektriciteit hiervoor aanspreekpunt zijn 
Planning: concept eind deze week gereed voor bespreking met stas en MEZK begin volgende week. 

Deel II –Voorbereiding 49% klimaatrijke begroting 
Over 2 / 3 weken zal (mogelijk zonder MP) met StasEZK en Urgenda worden gesproken over de overige maatregelen die ze noemde, en proces voor 
besluitvorming hier. 
Het gaat hierbij om de volgende voorstellen: 

 Verdere inperking kolencentrales – voortouw bij E, is
 Voorstel voor landbouw (samenloop notitie stikstof) – afstemming met DGS loopt via K en WenO
 Energiebesparing intensiveren – voortouw WenO
 Meer inzet op zon-PV voor RES (voortzetten salderingsregeling) – voortouw E

Graag vernemen we wie vanuit Elektriciteit en WenO hiervoor aanspreekpunt zijn 
Planning: concept eind deze week gereed voor bespreking met stas en MEZK begin volgende week. 

3. Juridische appreciatie WJZ

Urgenda gaf aan dat Nederland een hogere emissiereductie zal moeten nastreven dan 55% en dat ze dit desnoods ook bij de rechter kan afdwingen. Vraag
aan WJZ is om een juridische appreciatie te maken van deze claims.

Lead: bij WJZ
Planning: concept eind deze week gereed voor bespreking met stas en MEZK begin volgende week.
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Hoop dat bovenstaande voor nu helder is. Wordt verder vervolgd. 

Groet,  

 
MT-lid Klimaat  

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
DG Klimaat en Energie / Directie Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
M +31 (0)6  | E D  

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 31 mei 2021 21:57 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl> 

CC: @minaz.nl> 
Onderwerp: terugkoppeling gesprek met  

beste collega’s, 

onderstaand terugkoppeling uit bovenstaand gesprek. ik zal de sheets van  morgen met jullie delen. 

heeft allereerst de omvang en urgentie van het klimaatvraagstuk toegelicht. Daarbij ook aangegeven dat het aandeel van NL eigenlijk een grotere 
opgave vraagt van NL dan 55% in 2030: NL zou in een carbon budgetbenadering in 2029 Co2-neutraal moeten zijn. Zij verwijst daarbij naar de stap 
van de Duitse regering, die in haar benadering in 2030 Co2-neutraal zou moeten zijn (en daarom haar eigen opgave naar 65% heeft verhoogd). In haar 
berekeningen is in 2020 14 van de benodigde 16,6 Mton gehaald, dankzij meevallers, en is de netto toename in Q1 2021 al 3 Mton. Ergo in 2021 tekort 
van 5 tot 12 Mton. 

Tegen deze achtergrond stelde  ook dat niet voldoen aan het eerdere vonnis voor Urgenda juridisch niet acceptabel is, en dat het verkrijgen van een 
rechterlijk bevel om uitvoering af te dwingen haars inziens niet veel moeite zal kosten.  

Daarna ging zij in op de oplossingen voor de komende 2 tot 3 jaar: 
- 2 tot 3 ton extra uit de kolencentrales.  komt overeen met onze aanscherping dacht ik
- extra handhaving energiebesparing.  rekent zij 3 MTon aan toe. extra capaciteit en prioriteit bij de omgevingsdiensten. Van rijkszijde verplichtend
opleggen, niet vrijblijvend laten voor provincies en gemeenten.
- gezamenlijke aanpak met reductie stikstof: 2,8 Mton extensivering veehouderij en ophogen waterpeil in veenweidegebieden, plus 0,5 Mton reductie
intensieve veehouderij in de Gelderse Vallei.
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Vervolgens 5 woman on the moon oplossingen voor 2030: groen staal bij Tata, groen kraken, groene kunstmest, voor dat alles 13GW extra WOZ en 
opschaling van electrolyse.  

Al met al heeft ook  maw een voorkeur voor structurele maatregelen voor de iets langere termijn boven kortstondig lapwerk. 

Voor het overige pleitte  voor meer PV en minder wind in de RES-sen, ook om te veel weerstand te voorkomen. Zij gelooft niet in hybride 
oplossingen voor de GO, maar pleit ook daar vooral voor electrificatie, en in dat verband ook voor het voortzetten van de salderingsregeling. 

De MP en de stas hebben toegelicht dat de formatie het lastig maakt om politiek besluiten te nemen, maar dat het kabinet onderkent dat bij Klimaatnota 
aanvullende maatregelen zullen moeten worden genomen, demissionair of niet. Verder hebben zij vooral doorgevraagd bij hoe de woman on the 
moon projecten zouden kunnen worden aangepakt en hoeveel geld daarvoor naar haar inzicht nodig zou zijn.  

De MP heeft voorgesteld over ongeveer twee weken weer met haar om de tafel te zitten. Ten behoeve van dat gesprek het volgende huiswerk: 
- appreciatie van alle genoemde maatregelen;
- voor wat betreft de maatregelen op het vlak van landbouw en landgebruik: wat zit daarvan al in de stikstofaanpak en wat zou daaraan kunnen worden
toegevoegd.
- eerste beeld van de overheidskosten van alle maatregelen in de vorm van een bandbreedte, in het bijzonder de maatregelen van de woman on the
moon projecten, opdat we een inschatting kunnen maken voor een mogelijke beleidsrijke klimaatbegroting.

Tot zover.  
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Van:
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 13:01
Aan:
CC:
Onderwerp: Voorbereiding progress meeting
Bijlagen: Voorbereiding Progress Meeting met Tata Steel Nederland - 2 juni.docx

Dag , 

In de bijlage zoals besproken de voorbereiding op de progress meeting. Het is een lang stuk, maar de slides die 
TSN heeft aangeleverd bevatten dit keer ook echt een heel aantal belangwekkende punten.  

- Er lijkt een serieuze nieuwe bottleneck te spelen rond Athos voor indiening in de SDE++ dit najaar.
- Nieuwe doorrekeningen van TSN geven weer een net ander beeld ten aanzien van de reductie die met de

verschillende opties behaald kan worden. Zonder dat dit de hele strategie overhoop haalt, is het wel goed
om hier met elkaar bij stil te staan.

- Ze geven ook aan snel met de minister en wat vaker met  te willen spreken.

Hoop dat het lukt om bijgaande voorbereiding nog even door te nemen van tevoren. @secretariaat, zouden jullie 
bijgaande in Ibabs willen zetten?  

Groet! 
 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
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E @minezk.nl 

189
10.2e

10.2e

10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e
10.2e



Voorbereiding Progress Meeting met Tata Steel Nederland 

Agenda 
TSN heeft de volgende punten op de agenda gezet: 

1) Recap previous meetings
2) Recent Developments (vooral: Roadmap+, Fiqc)
3) Way forward subsidy
4) Athos
5) Interaction going forward
6) Next steps

Appreciatie/spreekpunten per punt 

1) Recap previous meetings
a. O.a. recente meetings over SDE++ en ‘green plan’ (DRI + SDE++ komen voorbij), en

zeester komen voorbij.
b. Bij dit agendapunt of bij agendapunt 2 kun je aangeven wat nu de stand bij ons is op

het politieke dek:
i. Deze week gesprek gehad met zowel Stas Yesilgöz als minister Blok. Vooral

over industrie in den brede, maar ze zijn per nota ook uitgebreid geïnformeerd
over alles wat er speelt rondom Tata Steel.

ii. Nog geen duidelijkheid wat de portefeuilleverdeling tussen beiden precies
wordt. Verwachten op korte termijn duidelijkheid. In ieder geval moet bij
beiden duidelijk zijn hoe deze casus in elkaar zit.

iii. Ondertussen loopt formatie. Klimaat lijkt een belangrijk onderwerp te worden.
De zoektocht naar extra megatonnen speelt hierbij.

iv. Geen enkele zekerheid, maar belangrijk dat we de cijfers van het ‘green plan’
zoveel mogelijk paraat hebben. Je kan vragen naar de stand van uitwerking
daarvan bij TSN.

c. Daarnaast kun je bij dit punt of bij punt 3 benadrukken dat er altijd concurrentie is om
budget in de SDE++. We snappen hun zorgen over de omvang van de projecten tov het
budget, en daar ligt inderdaad een wezenlijke politieke vraag maar omgekeerd leest de
tekst die zij op hun slide zetten (‘this option is prefered’) alsof we zekerheden kunnen
bieden tav het instrumentarium. Die zijn er, helaas, nu eenmaal niet. Concurrentie is
een belangrijk principe van het KA.

d. Ten aanzien van Zeester: subsidie is natuurlijk onderdeel van waarom deze optie niet
aantrekkelijk is, maar op basis van info die we nu hebben (vooral van TSN) is er ook
nog geen mogelijkheid om betrouwbaar zicht te hebben op volledige CO2-reductie
conform EoP. Als daarin inzicht wijzigt, moeten we het vooral heel snel weten.

2) Recent Developments (vooral: Roadmap+, , FNV onderzoek)
a. Hier komt o.a. FNV onderzoek aan bod, en geeft TSN een eerste doorkijk naar hun laatste

doorrekening van de verschillende routes.
b. Je kunt hier aangeven dat het FNV onderzoek ook in moet gaan op de gevolgen voor de

omgeving. Dit hebben we eerder bij TSN en FNV benadrukt, Kamer vraagt hier ook om.
c. Verder kun je aangeven dat wij inderdaad iets van duidelijkheid kunnen/moeten geven

over mogelijkheden om DRI te subsidiëren.
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d. De slide met doorrekeningen van de alternatieven is zeer interessant. Je kan hen
hierbij vragen naar vier zaken:

i. DRI-route met CCS op DRI komt nu op 4,6 MTon reductie voor 2030. Eerder
leek deze optie er niet te zijn. Wat is er veranderd?

ii. Genoemde megatonnen reductie zijn nu aan de schoorsteen bij TSN. Hebben zij
een eerste inschatting van hoe dit nationaal doorrekent met emissiefactoren in
elektriciteit? I.e. wat kosten de verschillende opties aan extra
elektriciteitsinzet?

iii. Wanneer is hun inzicht in dit alles ‘stabiel’ genoeg zodat wij ook weer kunnen
gaan kijken naar technische en financiële haalbaarheid, subsidiabiliteit, etc?
We hebben iets van stabiliteit in scenario’s nodig de komende tijd.

iv. Wat is hun huidige beeld bij hoe deze opties naar hun inschatting uit de
doorrekeningen door een derde partij gaan komen?

3) Way forward subsidy
a. Hier geeft TSN aan dat ze voorlopig inzetten op route om dit jaar project in te dienen met

de hoop dat ‘stapelen’ mogelijk wordt gemaakt.
b. Je kan aangeven dat we over het stapelen intern de discussie nu over voeren.
c. Je kan benadrukken dat de SDE++ hoe dan ook gaat om een tender, dat concurrentie

tussen projecten een belangrijk uitganspunt is en dat het dus altijd zal moeten gaan om
een concurrerende bieding vanuit TSN. Dat oogpunt mist nu in de slides.

d. Je kan aangeven dat als inderdaad ook nadat zij een maximaal concurrerende bieding
hebben gedaan het budget onvoldoende hoog blijkt, dit mogelijk een politieke
discussie over de alternatieven teweegbrengt.

e. Je kan aangeven dat we opnieuw naar de subsidiabiliteit van DRI kunnen kijken, maar
dat er daarin vooralsnog geen nieuwe inzichten zijn. Het is dus een pad met extra
onzekerheden omgeven.

4) Athos
a. Op deze slide presenteert TSN een aantal belangrijke punten ten aanzien van Athos:

i. Zij geven aan dat Athos vertraging heeft opgelopen door onduidelijkheid over
rollen.

ii. EBN niet kan deelnemen als risicodragende partij in de velden.
iii. Zij op dit moment voorlopig verwachten dat dit ertoe leidt dat Athos pas eind

2027 operationeel is.
b. Je kan aangeven dat deze planning een nieuwe bottleneck geeft ten aanzien van de

SDE++ dit najaar: realisatie binnen 5 jaar moet mogelijk zijn. Je kan vragen welke
mogelijkheden zij zien om dit alles te versnellen.

c. Je kan je vragen waar bericht dat EBN niet risicodragend mag participeren precies
vandaan komt. Bij ons weten, conform laatste versie brief over CCS-marktordening, is
die beslissing nog niet genomen (de enige beslissing die daar is genomen is dat EBN
een ‘taak’ krijgt bij alle opslag.

5) Interaction going forward
a. Hier zullen ze aangeven ook het contact tussen  te willen

intensiveren de komende tijd, te beginnen met de meeting half juni.
b. Daarnaast hoopt TSN op korte termijn de minister te spreken (met ook Narendran), o.a.

om kwesties budget voor te leggen.
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c. Je kan, als je het hiermee eens bent, aangeven dat je wens om  vaker te spreken
begrijpt en dat dit misschien ook wel helpt in de komende zeer politieke fase.
Tegelijkertijd is de agenda van Focco erg vol en is juist ook continuiteit op een meer
operationeel niveau van groot belang.

d. Het juiste moment voor een meeting met de minister moeten we even laten afhangen
van de beslissing wie de betrokken bewindspersoon wordt. Tegelijkertijd zien we ook
dat dit niet heel lang kan wachten.

6) Next steps
a. Je kunt bij de afsluiting benadrukken dat het van groot belang is dat TSN op korte

termijn (en dit keer echt) de financiën met ons gaat delen. Dit sleept te lang, en is een
zorg met het oog op het voortzetten van de vertrouwelijke gesprekken die we met
elkaar voeren. Dit is op werkvloerniveau ook al verschillende keren aangegeven, en
zullen we ook meegeven in het aanstaande gesprek tussen en Hans van den
Berg.
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Van:
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 13:01
Aan:
CC:
Onderwerp: Voorbereiding progress meeting
Bijlagen: Voorbereiding Progress Meeting met Tata Steel Nederland - 2 juni.docx

Dag , 

In de bijlage zoals besproken de voorbereiding op de progress meeting. Het is een lang stuk, maar de slides die TSN heeft aangeleverd bevatten dit keer ook echt een 
heel aantal belangwekkende punten.  

- Er lijkt een serieuze nieuwe bottleneck te spelen rond Athos voor indiening in de SDE++ dit najaar.
- Nieuwe doorrekeningen van TSN geven weer een net ander beeld ten aanzien van de reductie die met de verschillende opties behaald kan worden. Zonder dat

dit de hele strategie overhoop haalt, is het wel goed om hier met elkaar bij stil te staan.
- Ze geven ook aan snel met de minister en wat vaker met Focco te willen spreken.

Hoop dat het lukt om bijgaande voorbereiding nog even door te nemen van tevoren. @secretariaat, zouden jullie bijgaande in Ibabs willen zetten? 

Groet! 
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Van:
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 17:07
Aan:
Onderwerp: RE: Gesprek  vrijdag

? 

Groeten  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 17:03 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>; 
Krijn, @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Gesprek  vrijdag 

Ha allemaal, 

Zie hieronder waar het over gaat voor de provincie. Gaat dus vooral over waterstof en gevolgen voor gebied breed. Zij hebben vooral vragen over groeifonds en RRF. 
Wie is dan de logische partij om aan te sluiten bij ?  

Groet, 
 

Van: @noord-holland.nl> 
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 16:52 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Gesprek  vrijdag 

Ha   
Wat leuk om je weer tegen te komen! Binnenkort maar even inprikken om even wat nader bij te praten. 

Gaat vrijdag om  mee te nemen in de ontwikkelingen die er spelen in het NZKG mbt waterstof en de verschillende waardeketens (bijv duurzame brandstoffen en 
groen staal/circulaire economie) die op basis  daarvan ontwikkelt worden.  
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Een initiatief van partijen als NOBIAN, Schiphol, POA, Tata, Gemeente Amsterdam, PNH etc. die samen werken om deze ontwikkelingen te versnellen. Naast het op de 
hoogte brengen met wat er speelt, praten we graag met Focco verder over hoe en op welke wijze we de proposities het beste kunnen positioneren in kader van groeifonds, 
RRF etc.  

PS. Ik stuur je nog een concept notitie en PP die verhaal duidelijk maken. 

Groet,   

 
Programmadirecteur Energietransitie 

Tel:  +31 6   
E-mail: @noord-holland.nl

Plein 1945, nr. 96 
1971 GC IJmuiden 

www.noordzeekanaalgebied.nl 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 11:30 
Aan: @noord-holland.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Gesprek  vrijdag 

Hi , 
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Wij krijgen net door dat Edward Stigter vrijdag met  wil spreken over o.a. duurzame brandstoffen en groen staal. Weet jij in iets meer detail wat hij daar 
wil voorleggen?  

Groet, 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Bijlage(n) 
2 

Ontvangen BBR 

CC 

Parafenroute 

Aanleiding 
U (minister) heeft aangegeven graag bijgepraat te worden over de casus Tata 
Steel Nederland. Gelet op het raakvlak van dit dossier met de portefeuille van 
zowel minister als staatssecretaris, is hiervoor een gesprek gepland met u beiden 
op dinsdagmiddag 1 juni. 

Advies 
• U kunt kennis nemen van de nota.
• Wij adviseren u om op korte termijn een gesprek te laten plannen met Stas

I&W over de toekomst van het staalbedrijf.

Kernpunten 
• Tata Steel Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave. Het is de

grootste CO2-uitstoter van Nederland, goed voor ongeveer 11 Mton aan
uitstoot per jaar. Daarnaast is Tata Steel regelmatig in het nieuws vanwege
schade aan milieu en gezondheid, en vanwege de overlast die het bedrijf
veroorzaakt voor de omgeving.

• Naast de grote verduurzamingsopgave, is ook de strategische toekomst van
Tata Steel Nederland onzeker. Tot tweemaal toe in de afgelopen jaren is een
overname door of fusie met een andere grote Europese staalproducent
afgeketst. Op dit moment is er voor zover bekend geen koper voor Tata Steel
Nederland in de markt.

• Het bedrijf trekt dan ook veel politieke en publieke aandacht. De afgelopen
weken komt deze aandacht vooral voort uit:

o De aanklacht van meer dan 1000 omwonenden, gecoördineerd door
advocate Benedicte Ficq, tegen het leiderschap van Tata Steel
Nederland vanwege de gezondheidsschade.

o De alternatieve plannen voor CO2-reductie bij het bedrijf die FNV heeft
aangekondigd en waar Urgenda zich achter lijkt te scharen.

o De concretisering van de plannen van het bedrijf om de komende
jaren 300 miljoen euro te investeren in het terugdringen van de
impact op gezondheid, milieu en overlast in de omgeving.

DGBI 
 

TOP, Directeur 
 

BBR  
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• Hieronder zullen wij ingaan op de belangrijkste kwesties die nu spelen. Deze
zijn onderverdeeld in drie blokken: 1) de plannen voor CO2-reductie, 2) de
relatie van het bedrijf met de omgeving en overlast, gezondheidsschade en
milieuschade, en 3) de strategische toekomst van het bedrijf en overwegingen
van economische veiligheid. Per blok zullen wij telkens ook kort de
ontwikkelingen van de afgelopen tijd schetsen. Graag horen wij van u welke
vragen, prioriteiten en gedachten u hierbij heeft.

Toelichting 

1. Plannen voor CO2-reductie
CO2-uitstoot van Tata Steel Nederland
• Tata Steel Nederland (TSN) is de grootste uitstoter van Nederland. Tezamen

met de elektriciteitscentrale van Vattenfall op het terrein van TSN (die op
basis van de restgassen van TSN produceert en daarmee feitelijk onderdeel is
van dezelfde installatie), gaat het om ongeveer 11 Mton aan uitstoot.

• Tata Steel Nederland moet deze uitstoot sterk terugbrengen om te voorkomen
dat de nationale CO2-heffing tot hoge kosten leidt na 2025. Hoeveel de
benodigde reductie precies bedraagt is afhankelijk van de bijstelling van
Europese benchmarks voor de staalsector onder het Europese
Emissiehandelssysteem (EU ETS). Naar schatting van EZK gaat het om
ongeveer 3,3 Mton. TSN zelf gaat uit van ongeveer 3.8 Mton. Deze
schattingen zijn vertrouwelijk.

• In juni 2020 is de motie Moorlag Kamerbreed aangenomen. Deze roept de
regering op om “maximaal te bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie
kan blijven innoveren en verduurzamen en zo nodig daar onconventionele
middelen voor in te zetten.” Aanleiding voor deze motie waren o.a.
aangekondigde reorganisaties en verslechterde verhoudingen met het
moederbedrijf Tata Steel Limited (TSL).

• Mede naar aanleiding van deze motie, hebben EZK en TSN het afgelopen jaar
nauw samengewerkt aan een perspectief waarmee het staalbedrijf op
duurzame wijze voor IJmuiden behouden kan blijven. Onderdeel van die
gesprekken zijn grote investeringen in CO2-reductie.

Expression of Principles en afspraken over uitstoot 
• De hierboven genoemde gesprekken hebben ertoe geleid dat uw voorganger

als minister van Economische Zaken eind maart een zogeheten Expression of
Principles (EoP) heeft ondertekend met Tata Steel Nederland. Tata Steel
Limited, de aandeelhouder van Tata Steel Nederland, was ook nauw betrokken
bij deze gesprekken.

• De Expression of Principles is een op inspanningen gerichte overeenkomst. In
de overeenkomst geeft Tata Steel Nederland (TSN) aan zich in te zetten om 5
Mton aan CO2 te reduceren in de komende jaren. Dit is substantieel meer dan
de 3,3 Mton die ze (naar huidige beste inschatting) nodig heeft om de CO2-
heffing voor de industrie te ontlopen in 2030.

• De Staat stelt hier tegenover zich in te spannen om knelpunten op het gebied
van o.a. infrastructuur en vergunningverlening weg te nemen. Daarnaast
worden eerder gemaakte afspraken over het terugdringen van milieulast,
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geluidshinder en andere vormen van overlast voor de omgeving bekrachtigd. 
Hiertoe zijn I&W en de Provincie Noord-Holland nauw betrokken.  

• In de EoP worden geen financiële toezeggingen gedaan. Wel wordt erkenning
gegeven aan het feit dat Tata Steel en de Staat in gesprek blijven om te
bekijken of het huidige instrumentarium passend is om de verduurzaming van
de industrie te ondersteunen. Ook wordt erkenning gegeven aan het feit dat
Tata Steel bij de Staat heeft aangegeven niet alle kosten voor CO2-reductie
zelf te kunnen dragen.

Routes voor CO2-reductie: CCS 
• In de Expression of Principles wordt aangegeven dat, naar de inzichten van

dat moment, het grootste deel van de CO2-reductie behaald kan worden met
CCS. De redenen voor Tata Steel om voor CCS te kiezen zijn de volgende:

o Kosten & omvang van reductie. Naar huidige inzichten van Tata Steel
Nederland zijn er op de schaal waarop TSN wil reduceren geen
kosteneffectieve alternatieven. Het onderzoek dat EZK jaarlijks
onafhankelijk laat uitvoeren naar kosteneffectieve alternatieven voor
CCS in het kader van de SDE++ (de zogeheten ‘zeef’) kwam tot deze
zelfde conclusie. Er bestaan wel technieken waarmee mogelijk een
deel van de uitstoot teruggebracht kan worden tegen vergelijkbare
kosten (zoals een  of een warmtepomp), en mogelijk
kunnen die parallel aan CCS worden toegepast, maar die bieden naar
huidig inzicht van TSN geen volwaardig en zelfstandig alternatief.

o Zekerheid van de technologie. De alternatieven zijn niet of nauwelijks
gedemonstreerd met de vereiste specificaties en op de vereiste schaal.
Dit geeft een mogelijk groot risico voor het bedrijf: als het niet lukt tot
voldoende reductie te komen zullen de gecombineerde kosten van het
ETS en de CO2-heffing ertoe leiden dat het bedrijf niet rendabel kan
opereren.

o Zekerheid van ondersteuning. Een alternatief voor CCS zou ook
volledige toepassing van de technologie Direct Reduced Iron
omvatten. In het voorjaar is gekeken naar mogelijkheden om deze
techniek te ondersteunen in overleg met RVO en met WJZ. De
conclusie daaruit was dat mogelijkheden om deze optie te
ondersteunen op het vereiste niveau om de onrendabele top weg te
nemen voor het bedrijf binnen het huidige instrumentarium beperkt
zijn. Ook is het vanwege de benodigde Europese goedkeuring en de
specifieke eigenschappen van de technologie verre van zeker dat we
deze optie op korte termijn kunnen creëren.

• De argumenten die Tata Steel Nederland tegen toepassing van CCS ziet, zijn:
o Het draagvlak. Vanwege de politieke verdeeldheid over de

wenselijkheid van het opslaan van grote hoeveelheden CO2, is het niet
duidelijk dat deze optie toegestaan en/of subsidiabel blijft. Dit geeft
onzekerheid voor het bedrijf.

o Onzekerheid of ondersteuning in de vereiste omvang überhaupt
haalbaar is. De verplichtingsbudgetten voor de SDE++ én de in het
Klimaatakkoord (KA) overeengekomen plafonds voor subsidiëring van
CCS leiden ertoe dat het niet zeker is dat Tata Steel Nederland
voldoende ondersteuning kan krijgen voor CCS. Hoewel de exacte

10.1.c
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omvang en bedragen waarvoor TSN een subsidieaanvraag indient nog 
niet zeker zijn, gaat het om maximaal 5 Mton en meer dan 7 miljard 
euro aan verplichtingenbudget. Het totale budget van de SDE++ dit 
najaar is 5 miljard euro. De plafonds voor subsidies voor CCS zijn met 
het Klimaatakkoord vastgesteld op 3 Mton voor de elektriciteitssector 
en 7,2 Mton voor de industriesector – TSN stoot in beide sectoren uit 
en kan dus onder beide plafonds indienen. 

Routes voor CO2-reductie: alternatief van FNV 
• Op vrijdag 14 mei heeft FNV een alternatief plan gepubliceerd voor de

verduurzaming van Tata Steel. FNV stelt daarin voor dat de subsidieregels
voor CO2-reductie zouden aangepast moeten worden zodat alle initiatieven
voor CO2-reductie gesubsidieerd kunnen worden.

• Dit zou het mogelijk moeten maken om de alternatieve technologieën van de
vlamboogovens/EAF (Electric Arc Furnaces) en DRI (Direct Reduced Iron) te
stimuleren. Dit is een van de mogelijke technieken waarmee op termijn
productie op basis van waterstof in plaats van kolen mogelijk wordt. FNV
erkent dat de beschikbaarheid van (groene) waterstof de komende jaren nog
onvoldoende is en stelt voor om eerst op aardgas te stoken in plaats van
kolen.

• Het voornaamste voordeel dat FNV in deze route ziet, is dat de directe last op
de omgeving wordt teruggedrongen. Met een DRI kan een van de vervuilende
fabrieken die op basis van kolen draait op het terrein van Tata Steel
Nederland (de zogeheten KGF2, steen des aanstoots voor de omgeving)
eerder dicht.

• Daar staat tegenover dat deze optie naar huidige inzichten tot minder CO2-
reductie zal leiden voor 2030. Bovendien zijn er meer onzekerheden rond de
toe te passen technologieën. We hebben een volledige appreciatie van de
voorstellen van FNV toegevoegd in de bijlage.

Onafhankelijk onderzoek 
• TSN heeft aangegeven mee te willen werken aan een onafhankelijk onderzoek

naar deze optie. FNV en TSN zijn nu in overleg over de vormgeving van dat
onderzoek. Wij staan met beide partijen in contact, en geven aan dat het
onderzoek wat ons betreft er 1) snel moet liggen met het oog op de mogelijke
indiening van Tata Steel Nederland in de SDE++ dit najaar, en 2) zo helder
mogelijke en waar mogelijk kwantitatieve duiding moet geven aan de twee
routes. De partijen lijken het hiermee eens.

• De Kamer heeft inmiddels ook een schriftelijk overleg belegd waarin
verschillende partijen vragen naar uw standpunt ten aanzien van het
alternatief van FNV. De lijn van beantwoording die wij voor u voorbereiden is
dat u het onafhankelijk onderzoek en de medewerking van TSN daaraan
toejuicht, en vooruitlopend op het onderzoek nu nog geen verdere
inhoudelijke uitspraken wilt doen over de voordelen van beide opties.

Kans voor aanvullende CO2-reductie 
• Er is mogelijk wel de optie van een gecombineerd project van én extra CCS,

én het naar voren halen van DRI. Wij hebben hierover zeer verkennende
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eerste gesprekken gevoerd met TSN. Naar huidige inschatting kan een 
combinatie van projecten leiden tot ongeveer 1.5 – 2 Mton aanvullende 
reductie vanaf ongeveer 2028/29. Omdat de projecten impact hebben op 
elkaar, zijn deze naar verwachting niet zo kostenefficiënt als toepassing van 
één van de twee opties door TSN, maar in de context van het KA gaat het 
waarschijnlijk nog altijd om relatief kostenefficiënte tonnen.  

• Complicerende factoren daarbij zijn:
o De onzekerheden die hierboven genoemd zijn om ook maar één van

deze projecten van de grond te krijgen: lukt het TSN om voldoende
subsidie te krijgen om überhaupt het CCS-project rendabel te krijgen?

o De onzekerheid omtrent de mogelijkheden vanuit Europa om steun
voor operationele kosten (OPEX-steun) te geven aan technieken als
DRI en  Zonder OPEX-steun is het niet duidelijk dat de
onrendabele toppen van deze projecten afgedekt kunnen worden.

o De aanvullende subsidie buiten de SDE++ die hiervoor vrijgemaakt
zou moeten worden. Politiek wordt ook kritisch meegekeken op de
uitgaven vanuit de Rijksoverheid aan de verduurzaming van de
industrie.

o Andere industriële bedrijven zullen zich wellicht achtergesteld voelen:
het is verre van zeker dat de kaders van het Klimaatakkoord ruim
genoeg zijn om de verschillende projecten die de industriële bedrijven
hebben om hun uitstoot terug te dringen te ondersteunen. Daarbij is
een breed gevoel dat grote uitstoters hierbij bevoordeeld worden.
Afspraken tot verdere ondersteuning van TSN kunnen dit gevoel
versterken.

• Indien de complicerende factoren kunnen worden overwonnen, biedt deze
optie wel een grote kans. Als het lukt om beide projecten (zowel CCS als
aanvullend een DRI-project) mogelijk te maken, dan kan er zowel op het
gebied van CO2-reductie als op het gebied van milieu een grote vlucht naar
voren gemaakt worden, waarmee een aantal onzekerheden omtrent de
toekomst van het bedrijf in Nederland in een keer wordt weggenomen. Dit
heeft ook een grote positieve impact op het behalen van de industriedoelen
onder het KA.

• Nota bene: het beeld rond deze optie is nog niet stabiel. Dit wordt zo snel
mogelijk verder uitgewerkt, vooral door het bedrijf zelf.

2. Relatie van het bedrijf met de omgeving en overlast, gezondheidsschade en
milieuschade

Relatie met de omgeving 
• De afgelopen jaren is TSN veelvuldig negatief onder de aandacht gekomen

vanwege incidenten rondom milieu- en gezondheidsschade en overlast (o.a.
stank en geluidshinder). Daarnaast blijkt ook uit in april gepubliceerd
onderzoek van het RIVM en Nivel dat bij de inwoners van de IJmond
verschillende kleine en grote klachten en gezondheidsproblemen vaker
voorkomen.

• Het RIVM doet vervolgonderzoek, o.a. naar het oorzakelijk verband met het
bedrijf (de regio is ook belast met veel vrachtverkeer en scheepvaart). Ook
heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) recent een onderzoek

10.1.c
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aangekondigd naar de gezondheidssituatie in de IJmond in relatie tot het 
bedrijf. De rapporten van beide onderzoeken worden in het najaar verwacht. 

• Met de aanklachten van meer dan 1000 omwonenden en voormalig
werknemers, gecoördineerd door advocate Benedicte Ficq, is er intussen een
nieuw dieptepunt gekomen in de verhoudingen tussen Tata Steel en de directe
omgeving van het bedrijf.

• Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat de ‘License to operate’
van het bedrijf in de omgeving onder druk staat.

Betrokkenheid overheden 
• De provincie is als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunningen van Tata

Steel hier direct bij betrokken. Vanuit het Rijk is de Staatssecretaris van I&W
verantwoordelijk. Vanwege de grote samenhang met de CO2-reductie en met
de strategische toekomst van het bedrijf houden wij op alle niveaus nauw
contact met deze overheden.

• Vooralsnog blijven de omliggende gemeenten en de provincie zich inspannen
voor een duurzame toekomst van het bedrijf in IJmuiden. De gemeenten
geven aan dat er in de omliggende gemeenten nog altijd onder het grootste
deel van de bevolking steun is voor de aanwezigheid van het bedrijf, mits
deze nu snel de overlast aanpakt. De provincie werkt bijvoorbeeld mee aan de
toepassing van de Provinciale Coördinatie Regeling (PCR) om de CCS-route
voor TSN mogelijk te maken en de behandeling van vergunningen te
bespoedigen.

• I&W laat zich nog in de meest felle bewoordingen uit over de toekomst van
het bedrijf. Stas I&W zei bijvoorbeeld twee weken geleden: “De staalsector zal
schoner en groener moeten worden en dan is dat aan het bedrijf zelf om te
bepalen of ze dat kunnen in Nederland”.

• I&W neemt daarmee vooralsnog een relatief afstandelijke houding in ten
opzichte van het bedrijf, en beschouwt het vooral als haar taak om via het
stelsel van vergunningen, toezicht en handhaving druk uit te oefenen op de
verbetering van milieu- en gezondheidsprestaties.

• Wij adviseren u op korte termijn een afspraak te maken met de
Staatssecretaris van I&W om verder te spreken over het bedrijf en de inzet
van het kabinet.

Roadmap+: plan voor vermindering van overlast, milieu- en gezondheidsschade 
• Op 25 mei jl. heeft TSN een concretisering en versnelling van haar plan voor

het terugdringen van de overlast, milieu- en gezondheidsschade in de IJmond
gepubliceerd. Dit plan maakt duidelijk wat per wanneer gaat gebeuren om
milieuschade/hinder/gezondheidsschade terug te dringen, inclusief
gekwantificeerde impact in de tijd. Dit plan heet de ‘Roadmap+’.

• Alle projecten uit Roadmap+ worden afgerond in 2023, met als enige
uitzondering de Denox-installatie (die de uitstoot van stikstof en fijnstof
verder moet terugdringen), die volgt in 2025.

• Resultaat:
o Per 2023 85% geuroverlast t.o.v. nu (vooral door maatregelen op

KGF2);
o Per 2023 65% stofdepositie verminderd t.o.v. nu;
o Per 2025 (met online komen Denox-installatie) 35% fijnstofreductie,

55% reductie in zware metalen en 30% reductie in stikstof.
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• Onze appreciatie:
o Het plan is een belangrijke stap voorwaarts. Het is goed dat TSN de

verwachte resultaten van de plannen zo scherp in de tijd heeft
neergezet. Dat is ook conform het eerdere verzoek van de provincie.
85% reductie in geur (eerder door de provincie opgemerkt als
misschien wel de belangrijkste reden dat de omgeving zoveel last
heeft van de fabriek) is indrukwekkend.

o Het plan is opgesteld in nauw overleg met de provincie. De provincie
heeft publiek ook positief gereageerd, en aangegeven dat dit plan in
lijn is met de wensen van de provincie voor verduurzaming van het
staalbedrijf.

o Tegelijkertijd ligt de winst op enkele belangrijke gezondheids-
parameters (zoals fijnstof en zware metalen) nog wel enkele jaren bij
ons vandaan. In de omgeving is daarom ook niet door iedereen
positief gereageerd op het plan. Met het vervolgonderzoek van het
RIVM en het onderzoek van de OVV naar gezondheid, die beide later
dit jaar volgen, is over dit onderwerp ongetwijfeld het laatste nog niet
gezegd.

3. Strategische toekomst van Tata Steel Nederland en Economische Veiligheid

Strategische ontwikkelingen afgelopen periode 
• De afgelopen jaren is er een poging tot overname van TSN door SSAB

afgeketst (omdat SSAB uiteindelijk onvoldoende strategische synergie zag,
juist ook op het gebied van CO2-reductie), net zoals een fusie van TSN met
ThyssenKrupp (verboden door de Europese Commissie op grond van
mededinging).

• Op dit moment zijn er voor zover bij ons bekend geen partijen in de markt
voor TSN. Wel wordt Tata Steel Europe (de holding tussen Tata Steel
Nederland en de aandeelhouder Tata Steel Limited) gesplitst in ‘Tata Steel UK’
en ‘Tata Steel Nederland’. Dit mede met het oog op een potentiële overname
van TSN in de toekomst.

• Na het afketsen van de overname door SSAB hebben enkele partijen zich
uitgelaten als voorstander van een directe overname van TSN door de Staat.
Echter, op dit moment is daar vanuit de bedrijfseconomische positie van het
bedrijf dan wel vanuit de houding van de aandeelhouder geen aanleiding toe.

 en economische veiligheid. 
•

• Na het afketsen van de een overeenkomst met SSAB, blijft Tata Steel Limited
(TSL) naar eigen zeggen ‘op zoek naar een strategische oplossing voor TSN op
de lange termijn’. TSL laat daarbij in het midden of een overname door een
andere partij wat TSL betreft tot de mogelijkheden behoort.

• TSN heeft een grote toegevoegde waarde voor de werkgelegenheid, met
11.000 directe en 47.000 indirecte banen (Oxford Economics). Discussies over

10.2.g
10.2.g



Pagina 8 van 13 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid 

Kenmerk 
DGBI-TOP / 21147946 

de toekomst van (de werknemers van) TSN worden daarom ook deels in de 
Tweede Kamer gevoerd en kunnen rekenen op brede politieke belangstelling. 

• Bij een overname van TSN is er vanuit economische veiligheid geen grond om
in te grijpen omdat de nationale veiligheid niet in het geding is. Een
instrument zoals de investeringstoets is daarom niet van toepassing. Zelfs als
de investeringstoets van toepassing zou zijn bieden de wettelijke
beoordelingscriteria naar verwachting weinig ruimte om een overname tegen
te houden, omdat deze criteria zijn toegespitst op risico’s voor de nationale
veiligheid en niet op politiek ongemak of economische belangen.

• Ten tijde van het opstellen van de wetgeving voor de investeringstoets
hebben er verschillende discussies plaatsgevonden over de reikwijdte van het
wetsvoorstel en het risico op oneigenlijk gebruik en te ruime criteria die
gebruikt/misbruikt kunnen worden voor protectionisme en industriepolitiek.
Daarbij is er bewust voor gekozen de reikwijdte van de toets beperkt te
houden vanwege de effecten op het investeringsklimaat en de toets daarom
uitsluitend van toepassing te laten zijn als er risico’s zijn voor de nationale
veiligheid. De toets is dus niet van toepassing als andere publieke belangen
(zoals werkgelegenheid) en/of onze concurrentiepositie in het geding zijn.

• Tegelijkertijd komt bij een eventueel bod ongetwijfeld de (politieke) vraag
naar boven of het wenselijk is dat het stilleggen van de productie in IJmuiden
een optie is voor een partij die met Nederland spreekt over conflicterende
geopolitieke, strategische belangen. Hoewel de economische banden
(bijvoorbeeld in termen van handel) met zowel Rusland als China van een
breedte zijn dat de totale balans mogelijk niet direct wijzigt bij een overname
van TSN, kan hier, mede vanwege het politieke belang van TSN, wel degelijk
een effect van uitgaan. Er is naar het oordeel van team Economische
Veiligheid (EV) echter geen sprake van een risico voor de nationale veiligheid,
omdat het belang van TSN niet dusdanig groot is dat Nederland direct in een
chantabele positie terecht komt.

• Indien het vanuit andere publieke belangen wenselijk is om een bepaalde
overname tegen te gaan, dan is het verstandig om voordat een
overnamepartner zich meldt al aanvullende opties te creëren voor de Staat
om in te grijpen bij een eventuele overname. Omdat het EV-instrumentarium
niet van toepassing is, ligt het voor de hand om te kijken welke voorwaarden
opgelegd kunnen worden in het geval van het verstrekken van een subsidie
en/of lening vanuit de overheid. In ultimo kan overwogen worden een
(minderheids)belang in Tata Steel te nemen indien het voortbestaan van TSN
dusdanig van belang wordt geacht –een dergelijke preventieve stap ligt echter
niet voor de hand.

• Een nadere duiding van de publieke belangen die gemoeid zouden kunnen zijn
met een bod op TSN en de mogelijkheden voor interventie vanuit de staat zijn
gegeven in bijlage 2.
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Bijlage 1: uitgebreide appreciatie voorstellen FNV 

Op vrijdag 14 mei heeft FNV een alternatief plan gepubliceerd voor de 
verduurzaming van Tata Steel. FNV doet daarin de volgende voorstellen: 

• De subsidieregels voor CO2-reductie zouden aangepast moeten worden
zodat alle initiatieven voor CO2-reductie gesubsidieerd kunnen worden.

• Dit zou het mogelijk moeten maken om een mogelijkheid om de
alternatieve technologieën van de vlamboogovens/EAF (Electric Arc
Furnaces) en DRI (Direct Reduced Iron) te stimuleren.

• FNV erkent dat de beschikbaarheid van (groen) waterstof onvoldoende is
en stelt voor om eerst op aardgas te stoken in plaats van kolen. Hierin
lijkt het plan wat te verschillen van hetgeen Minnesma in de media heeft
voorgesteld: Minnesma lijkt vrijwel direct over te willen op waterstof.

FNV heeft o.a. de volgende bezwaren tegen de huidige verduurzamingsplannen 
van TSN waarin CCS een grote rol zal spelen: 

• CCS is een tijdelijke en ‘end-of-pipe’ oplossing want uiteindelijk zal TSN
over moeten stappen naar een CO2-vrije manier van staal produceren.
Het is niet verstandig om daar nu veel geld in te steken.

• CCS vermindert de CO2-emissie maar biedt geen oplossing voor de acute
omgevingsproblemen.

• Tata Steel zou i.p.v. subsidie voor CCS, steun moeten krijgen voor het
verduurzamen van de installaties zoals de Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2).

• Naast CCS zijn er andere duurzamere oplossingen mogelijk die leiden tot
meer impact en een snellere en vooral grotere milieuwinst voor klimaat en
omgeving.

FNV heeft daarbij het volgende tijdpad voor ogen: 
• Komende twee maanden: opstellen business case en onderzoeken

haalbaarheid.
• Voor augustus: lobby aanpassing financieringsregels Europa
• 2e kwartaal 2022: start bouw installaties
• 2025: installaties operationeel

Tata Steel heeft inmiddels publiek aangegeven open te staan voor een 
onafhankelijk onderzoek naar de route die FNV voorstelt.  

Appreciatie plan FNV 
Het plan van FNV is niet geheel nieuw: het is in sterke mate gebaseerd op een 
plan dat al enige tijd wordt voorgesteld door de zogeheten ‘Zeester-groep’. Dit is 
een groep van vooral oud-werknemers van Tata Steel die kritisch denkt over de 
plannen van Tata Steel voor verduurzaming, en hiermee geregeld de publiciteit 
zoekt. Zij vinden de ‘tussenstap’ van Tata Steel om CCS toe te passen op weg 
naar volledig CO2-neutrale productie in 2050 onverstandig, en vinden dat het 
bedrijf op de korte termijn al in zou moeten zetten op investeringen in installaties 
die uiteindelijk op waterstof kunnen draaien – ook als deze op de korte termijn op 
gas ipv waterstof moeten draaien.  
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Het plan van FNV is nog niet erg uitgewerkt, maar heeft op het eerste gezicht, 
naast enkele sterke kanten, ook grote onzekerheden en nadelen. Hieronder 
schetsen wij onze voorlopige inzichten in deze voor- en nadelen. 

Voordelen plan FNV: 
• Het plan leidt tot vervroegde sluiting van Kooks- en gasfabriek 2 (KGF2,

een onderdeel van de productielijn van Tata), een steen des aanstoots
voor wat betreft de overlast en schade voor de omgeving.

• Tussen nu en 2050 hoeven er in totaal minder grote investeringen te
worden gedaan, omdat het bedrijf sneller overstapt op techniek die nodig
is om uiteindelijk volledig CO2-neutraal te worden.

• Het draagvlak voor CCS is beperkt (mede hierom zijn ook de ‘plafonds’, de
‘zeef’ en de ‘horizon’ voor subsidiëring van CCS in het Klimaatakkoord
opgenomen die begrenzen hoeveel, waar en tot wanneer subsidie gegeven
mag worden aan CCS).

Nadelen plan FNV: 
• Naar huidige inschattingen van Tata Steel leiden de voorstellen van FNV

tot substantieel minder CO2-reductie op tot 2030, en ook tot substantieel
minder totale CO2-reductie tot aan 2050, dan een route met CCS. De
plannen hebben daarmee mogelijk een sterke negatieve impact op de
nationale klimaatdoelen. Ook is het hiermee niet zeker dat Tata Steel de
CO2-heffing kan ‘voorblijven’, met gevolgen voor de concurrentiepositie
van het bedrijf.

• Voor alle routes zal TSN ondersteuning vanuit de overheid nodig hebben,
maar het is niet op voorhand duidelijk dat de route van FNV ook
daadwerkelijk ondersteund kan worden: het Europese milieusteunkader
biedt maar beperkte mogelijkheden voor ondersteuning van opties zoals
DRI. Deze optie past op basis van huidige inzichten niet goed in de
SDE++ (kan maar bij één bedrijf toegepast worden in Nederland).
Hierover kan verder met Europa worden gesproken, maar dit geeft
tenminste aanvullende onzekerheid op de korte termijn, terwijl Tata Steel
snel aan de slag moet om ook op korte termijn tot CO2-reductie te komen.

• Deze oplossing leidt tot een sterk toegenomen vraag naar elektriciteit.
Ook als de CO2-uitstoot van het bedrijf afneemt, leidt dit mogelijk tot een
substantiële toename van de uitstoot in de elektriciteitssector. Het effect
op de nationale klimaatdoelen neemt daarmee mogelijk verder af.

• Tata Steel heeft net een concretisering van de Roadmap+, haar plan om
impact op de omgeving in termen van milieu, overlast en gezondheid
terug te dringen, gepubliceerd. Daarmee wordt de impact op de omgeving
stevig teruggedrongen. Het is daarmee de vraag wat de additionele
waarde is van het sluiten van de KGF2.

• De tijdlijnen van FNV lijken niet haalbaar: het zal zeker niet lukken om
voor augustus aanpassingen in de kaders voor ondersteuning vanuit
Europa te krijgen. Met verder uitstel van beslissingen over routes voor
verduurzaming, schuift ook het moment dat de CO2-reductie wordt
behaald verder naar achter. In combinatie met de onzekerheid over de
Europese mogelijkheden tot subsidie voor deze route, kan deze route
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mogelijk juist tot vertraging in plaats van versnelling leiden; nog los van 
de naar huidige verwachtingen lagere impact op de klimaatdoelen.  

Onafhankelijk onderzoek  
Tata Steel heeft inmiddels aangegeven open te staan voor een onafhankelijk 
onderzoek naar de verduurzamingsmogelijkheden. FNV heeft aangegeven twee 
maanden te willen nemen voor dit onderzoek, en met het oog op de mogelijke 
indiening van TSN in de SDE++ dit najaar zal het onderzoek er ook snel moeten 
liggen. Tegelijkertijd is twee maanden mogelijk erg ambitieus gegeven de 
complexiteit van de plannen. 

Wij zijn in gesprek met Tata Steel en FNV over de gewenste betrokkenheid vanuit 
de overheid bij dit onderzoek, waarbij de volgende punten van belang zijn:  

• Wie ook de opdrachtgever van het onderzoek is, het moet duidelijk zijn
dat het Rijk uiteindelijk over het kader voor CO2-reductie voor de industrie
gaat, en het bedrijf daarbinnen uiteindelijk verantwoordelijk is voor de
investeringsbeslissingen. Hierin mag geen rolvermenging optreden.

• De tijdslijn van het onderzoek moet passen bij de beslissingen die TSN
moet nemen over een eventuele indiening in de SDE++ dit najaar.

• Het is belangrijk dat het onderzoek de verschillende belangen evenwichtig
in kaart brengt, en daarbij ook rekening houdt met de alternatieve
mogelijkheden om de overlast op de omgeving terug te dringen,
bijvoorbeeld met de investeringen zoals genoemd in de Roadmap+.

• Het tijdsaspect moet ook een goede plaats krijgen in het onderzoek: er
wordt inmiddels al erg lang over de verschillende mogelijke routes
gediscussieerd tussen het bedrijf en de belanghebbenden. Verdere
vertraging is een risico met het oog op de klimaatdoelen.



 

Pagina 12 van 13 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid 

Kenmerk 
DGBI-TOP / 21147946 

Bijlage 2: tabel inschatting publieke belangen en 
interventiemogelijkheden  

Publiek belang Hoe mogelijk beïnvloed door 
overname? 

Interventiemogelijkhe
den als publiek belang 
in het geding is door 
een overname 

Nationale 
veiligheid 

Naar huidig oordeel van Team 
Economische Veiligheid is de 
nationale veiligheid niet in het 
geding bij een eventuele 
overname van TSN 
• TSN produceert geen

sensitieve technologie die
raakt aan nationale veiligheid

• Bij stilleging van de productie
van TSN komt de nationale
veiligheid niet in gevaar.
Vanuit het oogpunt van vitale
processen is er daarom geen
risico voor de nationale
veiligheid.

Hiermee lijkt dit belang niet in het 
geding. 

NB: niet van 
toepassing op TSN, 
omdat nationale 
veiligheid niet in 
gevaar is. 
• Investeringstoets

(ogv peildatum)
• Directe

investering staat
in bedrijf

• Voorwaarden in
subsidiebeschikkin
gen

• Informele
gesprekken
overnamepartners

(Bedrijfs) 
economische  
afhankelijkheid 
van een politiek 
gedreven actor. 

Indien een Chinese of Russische 
partij met banden met de staat 
TSN overneemt, is het niet 
ondenkbaar dat sluiting van of het 
terugtrekken van investeringen in 
TSN een dreigement wordt in 
toekomstige discussies.  

Gegeven de breedte van de handel 
en gedeelde economische 
belangen met landen waarmee dit 
zou kunnen spelen, lijkt het niet 
erg waarschijnlijk dat een 
overname een grote strategische 
afhankelijkheid kan geven. Ook is 
het economisch belang van TSN 
niet dusdanig groot dat het NL op 
zichzelf in een chantabele positie 
zou kunnen brengen. Het uitspelen 
van deze geringe strategische 
afhankelijkheid zou daarnaast 
hoge kosten geven voor de 
aankopende partij, die hiermee 
dan niet in bedrijfsbelang zou 
handelen.  

• Directe
investering staat
in bedrijf

• Informele
gesprekken
overnamepartners

• Voorwaarden in
subsidiebeschikkin
gen

Werkgelegenheid, 
verdienvermogen 
& innovatiekracht 

Afhankelijk van het doel van de 
overnamepartij, kunnen bij het 
‘uitmelken van de huidige assets’ 
en onvoldoende nieuwe 

• Directe
investering staat
in bedrijf
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investeringen de volgende 
publieke belangen van TSN in het 
geding komen: 
• Volgens Oxford Economics

11.000 directe, 47.000
indirecte banen, en 7.1 miljard
bijdrage aan NLse economie.

• Belangrijke basisindustrie met
veel links naar rest van
industrie NL

• WEF Lighthouse (innovatie)

• Informele
gesprekken
overnamepartners

• Voorwaarden in
subsidiebeschikkin
gen

Verduurzaming Nederland heeft als doel om de 
industrie in Nederland de 
klimaattransitie te laten maken. 
Een partij die slechts de huidige 
assets ‘uitmelkt’ en onvoldoende 
bereid is risico te nemen, zorgt 
nog jaren voor een (te) hoge 
uitstoot zonder dat er uitzicht op is 
dat het staalbedrijf uiteindelijk een 
toekomst in Nederland heeft.  

Gegeven de kosten van de 
aankoop en de snel oplopende CO2 
prijzen (zowel onder ETS als onder 
de nationale heffing) lijkt het erg 
onwaarschijnlijk dat dit voor een 
aankopende partij een 
aantrekkelijke strategie is.  

• Aanvullend
klimaatbeleid
(bijvoorbeeld via
CO2-heffing),
waardoor dit niet
langer in belang
van bedrijf is.

• Directe
investering staat
in bedrijf

• Informele
gesprekken
overnamepartners

• Voorwaarden in
subsidiebeschikkin
gen
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 09:25
Aan: )
CC:
Onderwerp: RE: Technisch overleg roadmap plus 

Hoi  



 En ik

 is coördinerend vergunningverlener voor Tata Steel bij de OD NZKG. 

Groet, 

  

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 

T  (023) / 06-
Houtplein 33  2012 DE Haarlem 

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 22:14 
Aan: @noord-holland.nl> 
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CC: @minienw.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Technisch overleg roadmap plus  

Hi   

Wie vanuit jullie en OD willen/kunnen/moeten hierbij zijn? 

Groet, 
 

Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 19:03 
Aan: @minienw.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@tatasteeleurope.com> 
Onderwerp: Re: Technisch overleg roadmap plus  

Dag  

Ja dat was volgens mij ook de idee, ik had alleen jullie even gemaild aangezien ik nationale PA doe, dus verzoek dit ook naar de groep door te geleiden. Wat mij betreft 
doen we dit zsm.  

Groet 

Public Affairs Advisor 

Van: @minienw.nl> 
Verzonden: Wednesday, June 2, 2021 6:31:22 PM 
Aan: @tatasteeleurope.com> 
CC: @minezk.nl @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

l@tatasteeleurope.com> 
Onderwerp: RE: Technisch overleg roadmap plus  

External email 

Dag  
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Bedankt voor je reactie. Is het een idee om ook de provincie en OD aan te laten sluiten? Dan hebben meteen alle betrokken overheden eenzelfde beeld. 
Hebben jullie al een bepaalde datum in gedachte?  

Groet,  

Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 06:55 
Aan: @minienw.nl> 
CC: @minezk.nl; Mohamed, @minezk.nl>; @tatasteeleurope.com> 
Onderwerp: Re: Technisch overleg roadmap plus  

Dag , 

Dank voor je bericht. Ons idee was om de Roadmap plus, en dan met name de te verwachtte effecten van de aangekondigde maatregelen (en 

de maatregelen die de afgelopen jaren zijn ingezet) inzichtelijk te maken. Eventueel wat nader in te gaan op specifieke projecten zoals 

bijvoorbeeld de DeNOx, ook in relatie tot de bijkomende reductie van zware metalen. Wat mij betreft zit er geen limiet op de vragen. Voor zover 

wij ze inhoudelijk ook kunnen beantwoorden natuurlijk. Namens Tata Steel zou ik hiervoor samen met collega , directeur HSSE , 

willen aanschuiven. 

Groet 

 

Public Affairs Advisor 

Van: @minienw.nl> 

Verzonden: Tuesday, June 1, 2021 11:29:39 PM 

Aan: @tatasteeleurope.com> 
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CC: b.heerma.van.voss@minezk.nl <b.heerma.van.voss@minezk.nl>; Mohamed, drs. S. (Sharief) <s.mohamed@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Technisch overleg roadmap plus  

External email 

Dag , 

Bedankt voor het aanbod. Vanuit IenW gaan wij daar graag op in. Zou je misschien iets meer kunnen aangeven wat voor inhoud we kunnen verwachten? Dan 

kan ik je aanbod ook specifiek voorleggen aan collega’s. Misschien kan het eventueel ook breder dan alleen de Roadmap plus?  

Ik ben zelf na deze week 3 weken met verlof, maar daar hoeft het natuurlijk niet vanaf te hangen. 

Groet,  

Van: @tatasteeleurope.com> 

Verzonden: donderdag 27 mei 2021 11:44 

@minezk.nl; @minezk.nl>; ) - DGMI @minienw.nl> 

Onderwerp: Technisch overleg roadmap plus  

Allen, 
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Tijdens het bestuurlijk overleg op 11 mei jl. werd het verzoek gedaan om nog een technische briefing in te plannen over de Roadmap plus. 

Graag zouden wij hierin voorzien, is deze wens er nog steeds, en zo ja, is het mogelijk om een overleg in te plannen? Aangezien dit meerdere 

agenda’s betreft even de vraag vooraf en ook verzoek om vanuit jullie overleg tot een datum te komen. Dan passen wij ons daarop aan. 

Groet 

 

Public Affairs Advisor  

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of 

its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit 

https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-notice/entities 

********************************************************************** 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 

houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested 

10.2e
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to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 

transmission of messages.  

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of 

its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit 

https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-notice/entities 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of 
its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit 
https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-notice/entities 

********************************************************************** 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
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are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 17:14
Aan:
CC:  

Onderwerp: concept annotatie gesprek Noord-Holland inzake waterstof/Tata
Bijlagen: PvA H2 versnellingstafel 02062021.pptx

Hoi  e.a., 

Hierbij de annotatie die ik Focco zou willen mailen: 

Beste Focco, 

Morgen spreek je met Edward Stigter over de waterstofambities van het Noordzeekanaalgebied. Bij het gesprek sluiten ook  (Havenbedrijf, directeur 
strategie en innovatie) en Ingrid Post (nieuwe directeur Projectbureau NZKG, oud-EZK collega) aan. Hierbij een aantal punten ter voorbereiding op het gesprek.  

- Het zal vooral een bijpraatkarakter hebben, de regio zal je bijgaande presentatie met de ambities en stavaza van de waterstofcoalitie tonen.
- De regio zal uiteen zetten dat ze waterstofinfrastructuur zullen indienen voor het MIEK en bepleiten dat het cruciaal is dat er in de eerste ronde een aantakking op

de HYway27 komt middels een Regional Integrated Backbone. De haalbaarheidsstudie hiervoor is afgerond, samen met mede-initiatiefnemer Gasunie zoekt men
nu steun middels een Expression of Interest.

- Regio zal aangeven in de groeifonds 1e tranche propositie groenvermogen concrete projecten in  waardeketen duurzame brandstoffen te zullen inbrengen;
- Regio zal aangeven voor de 2e tranche groeifonds concrete regionale uitwerking duurzame brandstoffen te hebben ingediend onder de propositie duurzame

luchtvaart. Daarnaast doen ze mee aan de tweede ronde van de propositie Groenvermogen.
Van dit alles kun je kennis nemen. Je kunt aangeven de voor het Groeifonds ingediende proposities in beginsel te ondersteunen en dat EZK van mening is dat
waterstof een belangrijk onderdeel van het groeifonds moet zijn, maar dat het aan de onafhankelijke commissie is om daar een afweging in te maken. Je kunt
daarnaast aangeven dat je het belang ziet van een regionale aftakking van de nationale waterstof backbone in het NZKG, maar dat het aan de bedrijven in het
gebied is om middels de CES voldoende concreet te maken dat die infrastructuur op zo’n korte termijn al bestaansrecht heeft. Alleen dan kan het worden
opgenomen in de lijst van Rijksbelangen.
Aantakking op de nationale backbone is wel logisch vanuit het oogpunt van het ruimtegebrek in het NZKG. Aanlanding van nog meer Windenergie van Zee is
een enorme ruimtelijke puzzel waar binnen de gemeenten niet of nauwelijks draagvlak bestaat. Ook de elektrolysefaciliteiten zelf hebben een behoorlijke
ruimteclaim, zeker op de schaal van Tata’s energievraag. Het lijkt logischer om via de nationale backbone (blauwe) waterstof te importeren vanuit bijvoorbeeld
Rotterdam, Den Helder of Groningen.

- De regio zit met een complexe situatie rond Tata. Hiervan ben je reeds op de hoogte dus dat zet ik hier niet nogmaals uiteen. Wat men morgen naar voren zal
brengen is dat men overweegt om alsnog een propositie voor de 2e ronde groeifonds in te dienen omtrent Tata, om mogelijk te maken dat Tata een aantal
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voorgenomen verduurzamingsmaatregelen die gepland staan na 2030, naar voren te halen. Het gaat dan om de ontwikkeling van een waardeketen groen staal – 
naast infrastructuur, Everest en Hermes, 1 GW elektrolyser -2030. Dat is zeer ambitieus en binnen EZK twijfelen we aan de haalbaarheid. Provincie twijfelt dan ook 
of ze dit voorstel moeten indienen, maar staat onder grote druk van de omgeving. Realisatie van dit pakket zou het mogelijk maken om cokesfabriek te sluiten, wat 
een grote winst voor de leefkwaliteit betekent. 
Tot op moment van verzending twijfelt de provincie nog over het opbrengen van dit punt. De haalbaarheid is omstreden en het is zeer de vraag of je je moet 
inspannen om dit voorstel na het sluiten van de deadline nog in de procedure te drukken. Advies is begripvol maar terughoudend te reageren. 

- De regio zal je vragen hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen positioneren voor het RRF.
Advies is de stavaza rond RRF kort uiteen te zetten. Wordt betrokken bij de formatie, ook kun je verwijzen naar het gesprek dat IPO en VNG hierover met EZK
hebben gehad op 31 mei. Je kunt voorstellen dat ze die lijn ook inzetten om voorstellen te mogen indienen. EZK blijft op de inhoud graag in gesprek.

@allen, graag jullie wijzigingen en aanvullingen of akkoord. 

Vriendelijke groet, 

 
06  

Werkdagen maandag t/m donderdag 

Directoraat Generaal Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Regio – Team Noordwest 
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Van:
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 17:53
Aan: )
CC: )
Onderwerp: RE: concept annotatie gesprek Noord-Holland inzake waterstof/Tata
Bijlagen: RE: Gesprek  vrijdag

Ah ik zie dit nu, hier nog mijn bijdrage van zojuist deels overlappend maar met nog wat context voor het groeifonds. 

Gelet op de grootheden en doorlooptijden van zowel financieringsstromen als engineering uitdagingen inclusief leercurve om dergelijke grote installaties te bouwen vind 
ik 1 GW in 2030 zéér ambitieus en twijfel ik aan de haalbaarheid. Op dit moment is nergens ter wereld een 100MW installatie in aanbouw. We staan nog maar aan het 
begin van een gigantische industriële transitie die 2 a 3 decennia zal duren. 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 17:14 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: concept annotatie gesprek Noord-Holland inzake waterstof/Tata 

Hoi  e.a., 

Hierbij de annotatie die ik  zou willen mailen: 

Beste  

Morgen spreek je met  over de waterstofambities van het Noordzeekanaalgebied. Bij het gesprek sluiten ook  (Havenbedrijf, directeur 
strategie en innovatie) en Ingrid Post (nieuwe directeur Projectbureau NZKG, oud-EZK collega) aan. Hierbij een aantal punten ter voorbereiding op het gesprek.  

- Het zal vooral een bijpraatkarakter hebben, de regio zal je bijgaande presentatie met de ambities en stavaza van de waterstofcoalitie tonen.
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- De regio zal uiteen zetten dat ze waterstofinfrastructuur zullen indienen voor het MIEK en bepleiten dat het cruciaal is dat er in de eerste ronde een aantakking op
de HYway27 komt middels een Regional Integrated Backbone. De haalbaarheidsstudie hiervoor is afgerond, samen met mede-initiatiefnemer Gasunie zoekt men
nu steun middels een Expression of Interest.

- Regio zal aangeven in de groeifonds 1e tranche propositie groenvermogen concrete projecten in  waardeketen duurzame brandstoffen te zullen inbrengen;
- Regio zal aangeven voor de 2e tranche groeifonds concrete regionale uitwerking duurzame brandstoffen te hebben ingediend onder de propositie duurzame

luchtvaart. Daarnaast doen ze mee aan de tweede ronde van de propositie Groenvermogen.
Van dit alles kun je kennis nemen. Je kunt aangeven de voor het Groeifonds ingediende proposities in beginsel te ondersteunen en dat EZK van mening is dat
waterstof een belangrijk onderdeel van het groeifonds moet zijn, maar dat het aan de onafhankelijke commissie is om daar een afweging in te maken. Je kunt
daarnaast aangeven dat je het belang ziet van een regionale aftakking van de nationale waterstof backbone in het NZKG, maar dat het aan de bedrijven in het
gebied is om middels de CES voldoende concreet te maken dat die infrastructuur op zo’n korte termijn al bestaansrecht heeft. Alleen dan kan het worden
opgenomen in de lijst van Rijksbelangen.
Aantakking op de nationale backbone is wel logisch vanuit het oogpunt van het ruimtegebrek in het NZKG. Aanlanding van nog meer Windenergie van Zee is
een enorme ruimtelijke puzzel waar binnen de gemeenten niet of nauwelijks draagvlak bestaat. Ook de elektrolysefaciliteiten zelf hebben een behoorlijke
ruimteclaim, zeker op de schaal van Tata’s energievraag. Het lijkt logischer om via de nationale backbone (blauwe) waterstof te importeren vanuit bijvoorbeeld
Rotterdam, Den Helder of Groningen.

- De regio zit met een complexe situatie rond Tata. Hiervan ben je reeds op de hoogte dus dat zet ik hier niet nogmaals uiteen. Wat men morgen naar voren zal
brengen is dat men overweegt om alsnog een propositie voor de 2e ronde groeifonds in te dienen omtrent Tata, om mogelijk te maken dat Tata een aantal
voorgenomen verduurzamingsmaatregelen die gepland staan na 2030, naar voren te halen. Het gaat dan om de ontwikkeling van een waardeketen groen staal –
naast infrastructuur, Everest en Hermes, 1 GW elektrolyser -2030. Dat is zeer ambitieus en binnen EZK twijfelen we aan de haalbaarheid. Provincie twijfelt dan ook
of ze dit voorstel moeten indienen, maar staat onder grote druk van de omgeving. Realisatie van dit pakket zou het mogelijk maken om cokesfabriek te sluiten, wat
een grote winst voor de leefkwaliteit betekent.
Tot op moment van verzending twijfelt de provincie nog over het opbrengen van dit punt. De haalbaarheid is omstreden en het is zeer de vraag of je je moet
inspannen om dit voorstel na het sluiten van de deadline nog in de procedure te drukken. Advies is begripvol maar terughoudend te reageren.

- De regio zal je vragen hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen positioneren voor het RRF.
Advies is de stavaza rond RRF kort uiteen te zetten. Wordt betrokken bij de formatie, ook kun je verwijzen naar het gesprek dat IPO en VNG hierover met EZK
hebben gehad op 31 mei. Je kunt voorstellen dat ze die lijn ook inzetten om voorstellen te mogen indienen. EZK blijft op de inhoud graag in gesprek.

@allen, graag jullie wijzigingen en aanvullingen of akkoord. 

Vriendelijke groet, 
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Werkdagen maandag t/m donderdag 
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Directoraat Generaal Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Regio – Team Noordwest 



Voorbereiding gesprek met Edward Stigter 

EZK:  
aanwezig: Focco Vijselaar en  (TOP-VI) 
Gesprek is mede voorbereid door  (DRZ) 

Cluster NZKG:  
Edward Stigter ( voorzitter cluster NZKG) 

  
  

 

Datum en Tijd Vrijdag 4 juni 2021 

Locatie 
Via MS Teams 

Doel overleg Bijpraten met focus op de waterstofambities in cluster NZKG. 
1. Waterstofambities in NZKG
2. Tata Steel
3. RRF

Kernboodschappen 1. Waterstofambities van het Noordzeekanaalgebied

Annotatie: 
- Gaat over propositie waterstof NZKG met meerdere partijen
- Everest plan (CCS) van Tata. Provinciale Staten is positief. Maar

publieke opinie en omgeving/omwonenden vinden dat Tata
versneld om moet schakelen op gebruik waterstof.

- Momenteel vind 2,1 GW WOZ aanlanding plaats bij IJmuiden.
Men zou vanuit Tata 2 x 0,7 GW extra aanlanding willen.

- Ambitie Tata is 4 GW electrolyse in 2040
- Ambitie met H2ermes om 1 GW electrolyse in 2030, daarmee zou

de Kooks2 fabriek eerder kunnen sluiten.
- Met 3,5 GW WOZ aanlanding kan die 1 GW electrolyse worden

gevoed met groene stroom
- Er zou “comfort” geboden moeten worden dat die additionele

aanlanding er gaat komen.
- Vraag is of het groeifonds kan helpen om die 1 GW te realiseren

Voorstel interventie: 
- CCS (lees blauwe waterstof) wordt via de SDE++ ondersteund.

Inzet blauwe waterstof is goedkoper dan groene waterstof en kan
bovendien sneller worden geïmplementeerd.

- In de 1e ronde groeifonds is GroenvermogenNL gedeeltelijk
gehonoreerd. De grootschalige 100MW installaties zijn niet
gehonoreerd.

- Deze grote installaties worden nu wel weer in de 2e ronde
groeifonds ingebracht. Echter er is geen uitspraak te doen of deze
succesvol zal zijn.

- Bovendien zal bij evt. honorering nog een tender plaatsvinden,
dus succes voor Tata is niet gegarandeerd. Er zijn immers ook
vele andere partijen die electrolyse plannen hebben.

- Andere mogelijkheden om grootschalige electrolyse (>100MW)
vanuit EZK te ondersteunen zijn er op dit moment niet.

- PS het is mij niet bekend of Tata een Innovation Fund aanvraag
heeft gedaan.

Toelichting: 
- Bijlage 1 betreft de presentatie met de ambities en stavaza van de

waterstofcoalitie die Edward Stigter (ES)  ws zal presenteren.
- ES zal uiteen zetten dat ze waterstofinfrastructuur zullen indienen

voor het MIEK en bepleiten dat het cruciaal is dat er in de eerste
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ronde een aantakking op de HYway27 komt middels een Regional 
Integrated Backbone. De haalbaarheidsstudie hiervoor is afgerond, 
samen met mede-initiatiefnemer Gasunie zoekt men nu steun 
middels een Expression of Interest. 

- ES zal aangeven in de groeifonds 1e tranche propositie
groenvermogen concrete projecten in  waardeketen duurzame
brandstoffen te zullen inbrengen;

- ES zal aangeven voor de 2e tranche groeifonds concrete regionale
uitwerking duurzame brandstoffen te hebben ingediend onder de
propositie duurzame luchtvaart. Daarnaast doen ze mee aan de
tweede ronde van de propositie Groenvermogen.

*Van dit alles kun je kennis nemen. Je kunt aangeven de voor het
Groeifonds ingediende proposities in beginsel te ondersteunen en
dat EZK van mening is dat waterstof een belangrijk onderdeel van
het groeifonds moet zijn, maar dat het aan de onafhankelijke
commissie is om daar een afweging in te maken. Je kunt daarnaast
aangeven dat je het belang ziet van een regionale aftakking van de
nationale waterstof backbone in het NZKG, maar dat het aan de
bedrijven in het gebied is om middels de CES voldoende concreet
te maken dat die infrastructuur op zo’n korte termijn al
bestaansrecht heeft. Alleen dan kan het worden opgenomen in de
lijst van Rijksbelangen.
Aantakking op de nationale backbone is wel logisch vanuit het
oogpunt van het ruimtegebrek in het NZKG. Aanlanding van nog
meer Windenergie van Zee is een enorme ruimtelijke puzzel waar
binnen de gemeenten niet of nauwelijks draagvlak bestaat. Ook de
elektrolysefaciliteiten zelf hebben een behoorlijke ruimteclaim,
zeker op de schaal van Tata’s energievraag. Het lijkt logischer om
via de nationale backbone (blauwe) waterstof te importeren vanuit
bijvoorbeeld Rotterdam, Den Helder of Groningen.

2. Tata Steel
Annotatie:
- Cluster NZKG  zit met een complexe situatie rond Tata. Wat men

morgen naar voren zal brengen is dat men overweegt om alsnog
een propositie voor de 2e ronde groeifonds in te dienen omtrent
Tata, om mogelijk te maken dat Tata een aantal voorgenomen
verduurzamingsmaatregelen die gepland staan na 2030, naar
voren te halen. Het gaat dan om de ontwikkeling van een
waardeketen groen staal – naast infrastructuur, Everest en
Hermes, 1 GW elektrolyser -2030. Dat is zeer ambitieus en binnen
EZK twijfelen we aan de haalbaarheid. Provincie twijfelt dan ook of
ze dit voorstel moeten indienen, maar staat onder grote druk van
de omgeving. Realisatie van dit pakket zou het mogelijk maken om
cokesfabriek te sluiten, wat een grote winst voor de leefkwaliteit
betekent.
-Tot op moment van verzending twijfelt de provincie nog over het
opbrengen van dit punt. De haalbaarheid is omstreden en het is
zeer de vraag of je je moet inspannen om dit voorstel na het



sluiten van de deadline nog in de procedure te drukken. 

Voorstel interventie:  
Advies is begripvol maar terughoudend te reageren. 

3. RRF
Annotatie:
- ES  zal je vragen hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen positioneren

voor het RRF.

Voorstel interventie: 
- u kunt kort RRF toelichten. RRF wordt betrokken bij de formatie,
ook kun je verwijzen naar het gesprek dat IPO en VNG hierover
met EZK hebben gehad op 31 mei. Je kunt voorstellen dat ze die
lijn ook inzetten om voorstellen te mogen indienen. EZK blijft op
de inhoud graag in gesprek.

Te vermijden Niet vooruit lopen op politieke besluitvorming 

Achtergrondstukken in 
de bijlage  

Bijlagen 
1. Presentatie  Waterstofambities NZKG
2. RVO-beschouwing Koplopersprogramma NZKG
3. Factsheet Tata Steel



1

Van:
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 18:34
Aan: )
CC:
Onderwerp: gesprek DG  : voorbereiding
Bijlagen: Voorbereiding gesprek met Edward Stigter 04-06-2021.docx; Bijlage 1 PvA H2 versnellingstafel 02062021.pptx; Bijlage 2 Beschouwing 

Regioplan NZKG.pdf; Bijlage 3 Factsheet Tata 03062021.docx

Met dank aan jullie bijgaand de voorbereiding zoals die nu voor F  in ibabs wordt gezet. 
Mocht er nog een fout/ nabrander zijn dan graag  informeren.  

Groeten  
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Plan van 
Aanpak 
Waterstof
NZKG
Concept

Port of Amsterdam 

Juni 2021
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Programma energietransitie NZKG

Warmte/
Stoom

CCS/CCUWaterstof Elektriciteit
Modaliteit

Trekker

Bestuurlijke opdracht

• Positioneren NZKG
• Investeringsagenda
• Programmering/roadmap

• Branding en communicatiestrategie
• Nationale en Europese co-financiering
• Ruimtelijke inpassing 
• Omgevingsmanagement
• Kennisagenda
…



Waterstof is essentieel voor bereiken van klimaatambities én biedt 
economische kansen voor het NZKG

Geen CO2-vrije samenleving zonder waterstof

 Studies laten zien dat waterstof een grote rol speelt in een CO2-neutrale samenleving in 2050

(European Hydrogen Strategy, Kabinetsvisie Waterstof, TIKI Advies, Systeemstudie Noord-Holland)

Waterstof is noodzakelijk voor

 Verduurzamen feedstock voor de industrie

 Brandstof voor hard-to-electrify industriële sectoren en processen, zoals de staalindustrie

 Seizoensopslag van hernieuwbare energie en flexibiliteit in het elektriciteitssysteem

Waterstof kan daarnaast een aantrekkelijke oplossing zijn voor

 Efficiënt ontsluiten van NL offshore-windpotentieel bovenop de routekaart (10,5 GW in 2030)

 CO2-vrije brandstof voor mobiliteit (ook luchtvaart en scheepvaart) en de gebouwde omgeving

Voorlopen biedt economische kansen voor het NZKG

 Vorming nieuwe waardeketens van staal, chemie tot mobiliteit

 Vorming van innovatief cluster met elektrolyse gerelateerde bedrijvigheid

 Toegenomen prijs- en leveringszekerheid energie voor industrie

 Kennisontwikkeling omtrent waterstof bij bedrijven en kennisinstellingen



Toonaangevende (waterstof)projecten vinden al plaats in het 
NZKG

Everest Taxibot

Ombouw Hemweg
Duurzame 
brandstoffenproductie

Groene waterstof productie



Het NZKG heeft een sterke basis voor een unieke propositie 
op waterstof, maar betere coördinatie is essentieel

Unieke kenmerken

 Industriecluster NZKG Sterk havenindustrieel complex, met specialisatie in staal, food en 
brandstoffen

 Mainport Schiphol 4e luchthaven van Europa met hoge duurzaamheidsambities

 Port of Amsterdam 4e haven van Europa met specialisatie in brandstoffen op- en

 Aantrekkingskracht MRA Toestroom van talent, kennis en bezoekers

 Innovatieve metropool Aanwezigheid gerenommeerde onderzoeksinstituten & 
innovatieve start ups  overslag

 Ligging naast Noordzee Toegang tot groene stroom van windparken op zee 

 Aansluiting backbone Aansluiting landelijke H2 backbone biedt kansen voor doorvoer 
waterstof

Maar ook

 Beperkte samenwerking tussen industrie, overheid en kennisinstellingen

 Vele verduurzamingsstrategieën, maar geen overkoepelende verduurzamingsaanpak per waardeketen

 Afwezigheid gedeelde programmatische aanpak en coördinatie 

City of 
Amsterdam

Schiphol

IJmond

Sustainable 
Industry

Sustainable 
Aviation

Sustainable 
Tourism

Sustainable 
Shipping

Sustainable City

Sustainable 
Mobility

Port of 
Amsterdam



Waterstof groeipad in het NZKG

• H2 productie H2ermes (groen ,
15kton)

----
• Beperkte afname in mobiliteit
• Kleinschalige productie duurzame

brandstoffen

• H2 productie Hemweg (groen, 10
kton) & Tata (blauw, 100kton)

• Aansluiting H2 backbone
• Beperkte H2 import in NZKG
---
• Opschaling H2 in zware mobiliteit

(aanscherping milieuzones)
• Opschaling duurzame

brandstoffenproductie en afname
door bijmengverplichting

• Start netbalancering Vattenfall
• Geleidelijke vervanging aardgas

• Opschaling groene H2 productie
(H2ermes) op land. Start op zee

• Grootschalige duurzame
brandstoffenimport en –overslag

---
• Volledig emissieloos vervoer
• Verdere opschaling bijmenging

duurzame brandstoffen door
bijmengverplichting

• Opschaling netbalancering Vattenfall
• Begin toepassing H2 in gebouwde

omgeving

‘21-’25: Kickstart ’25-’30: Opschaling >’30: Grootschalige import 
en doorvoer

>20Kton H2 >130Kton H2 >300Kton H2



Mismatch vraag en aanbod tot 2030. Daarna exponentiele 
groei H2 vraag en import. 

*op basis van CES, aangekondigde investeringen en ambities. Cijfers zijn indicatief

19,2

128,2
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Vraag & Aanbodontwikkeling H2 NZKG tot 2030* 
(Kton) (ex Tata, ex mobiliteit)

Netbalancering

Gebouwde Omgeving

Mobiliteit

Schone brandstoffen

Groen staal & circulaire
industrie

Aanbod

Waterstofvraag Systeemstudie NH



Intensiteit van samenwerking in H2 versnellingstafel

 Gemeenschappelijk verhaal

 Opzetten branding H2 NZKG (onderdeel van
breder Energietransitieprogramma)

 Gezamenlijke lobby m.b.t regelgeving

 Gemeenschappelijke subsidie-aanvragen

 Ontwikkelen gezamenlijke proposities en
ambities per waardeketen

 Gemeenschappelijke inzet mensen & middelen

 Sturing op directeurenniveau



Versnellen van de transitie naar een waterstofeconomie* door het realiseren van toekomstige 
waterstofbased waardeketens en productie in het NZKG

Doelstellingen 2030 Strategieën Acties (indicatief – nader uit te werken)

I. Aanwijzing van het NZKG als Hydrogen Valley
door EU (FCH JU) voor 2025

II. x Kt H2-productie in 2030
I. Tussendoel 2025

III. x Kt aan H2 afname in 2030
I. Tussendoel 2025 (evt per waardeketen)

IV. Realisatie regionaal waterstofnetwerk en
aansluiting nationale backbone in 2027

V. Start H2 import per schip uiterlijk 2030

VI. Bijdrage aan CO2-reductie (in xxx mln ton CO2-
eq) in 2030

I. Scope 1,2,3

1. Gemeenschappelijke positionering,
investeringsagenda en programmering, lobby en
subsidie aanpak en kennisopbouw

Nader uit te werken kernteam
i. x

2. Aanjagen innovatie en werkgelegenheid in door
inzet op nieuwe waterstof waardeketens van productie
tot afname

a) Schone brandstoffen voor lucht- en
zeevaart

b) Groen staal en circulaire industrie
c) Mobiliteit

Nader uit te werken kernteam
i. x

3. Ruimtelijke inpassing en realisatie connectie RIB
(202x), H2avennet (202x) en aansluiting landelijke
backbone (2027)

Nader uit te werken kernteam
i. x

4. Toekomstbestendig maken van het energienetwerk
door middel van netbalancering met waterstof
(overschot/tekort)

Nader uit te werken kernteam
i. x

5. Op tijd realiseren benodigde randvoorwaarden voor
waterstof import (offshore productie + import per
schip)

Nader uit te werken kernteam
i. x

Opzet gemeenschappelijke aanpak

*als onderdeel van de energietransitie **ter discussie
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Beschouwing regioplan NZKG 

25-06-2020

Cluster: Noordzeekanaalgebied (NZKG) 

Titel regioplan, versie/datum: “Regioplan 

Noordzeekanaalgebied” 

Juni 2020 

Een beschouwing is een objectieve tekst waarbij de schrijver de lezers van de 

beschouwing zelf een mening laten vormen. Hij zet zijn lezers dus aan het 

denken. Het doel bij een beschouwing is de lezer na te laten denken over een 

bepaald onderwerp. Hierbij wordt geen oordeel of waardering uitgesproken over 

de regioplannen, temeer omdat er geen criteria of toetsingskader is opgesteld 

waar de plannen en projecten aan moeten voldoen. De beschouwing is uitsluitend 

gebaseerd op de gegevens zoals die zijn opgenomen in de regioplannen. Deze 

gegevens zijn niet getoetst op juistheid.   

Er worden verschillende termen gebruikt die allemaal op hetzelfde doelen, 

namelijk koplopersprogramma’s en regioplannen. In deze beschouwing wordt de 

term regioplan gebruikt. 

Op dit moment zijn er drie regioplannen beschouwd: als ook de andere drie 

beschikbaar zijn, zal nog een overkoepelend memo volgen waarin ook op de 

verschillen kan worden ingegaan. 
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Algemeen 

De regioplannen beschrijven sector overstijgende maatregelen en plannen en 

beperken zich niet alleen tot de industrie maar beschrijven ook de samenhang 

met de elektriciteitssector, agrisector, gebouwde omgeving en mobiliteit. 

Daarnaast richten de plannen zich niet alleen op de schoorsteen van de industrie 

(scope 1) maar speelt de energie (door)levering (scope 2) en de daarbij 

behorende infrastructuur een prominente rol in de regioplannen. In alle 

regioplannen is ook aandacht voor grondstof en productketens (scope 3) en de 

mogelijkheden tot verduurzaming middels recycling, biobased en circulaire 

projecten. Hiermee gaan de regioplannen verder dan de afbakening van de 

klimaattafel industrie.  

De plannen en projecten richten zich voornamelijk op de implementatie en uitrol 

van technologie in 2030 en minder op latere innovatiebehoeften en 

werkgelegenheid. Hierbij wordt in het algemeen opgemerkt dat voor de 

implementatie voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten beschikbaar moeten 

zijn.  

De regioplannen zijn een verzameling van projecten en maatregelen waarbij 

onderlinge afhankelijkheden en prioritering nader moet worden ingevuld of 

vanwege de vertrouwelijkheid beperkt in het regioplan zijn opgenomen. In 

sommige gevallen wordt een duidelijk beroep gedaan op de rijksoverheid, 

bijvoorbeeld bij wet- en regelgeving of Europese zaken. In andere gevallen dient 

nog duidelijk gemaakt te worden wie voor de invulling van randvoorwaarden aan 

de lat staan, bijvoorbeeld bij infrastructuur.   

De regioplannen schetsen de kansen die er liggen om significante emissie reductie 

te bereiken. De plannen geven in potentie allemaal invulling aan de 

reductieopgave voor 2030 scope 1 industrie. De daarvoor benodigde 

randvoorwaarden en geïdentificeerde knelpunten worden beschreven. Tevens 

wordt een doorkijk gegeven naar 2050 en onderschrijft men de ambitie naar een 

bijna volledig CO2-neutrale en circulaire economie in 2050.  

De regioplannen zijn een eerste stap naar het verder concretiseren van de 

plannen, het realiseren van de randvoorwaarden en het wegnemen van de 

knelpunten en uiteindelijke het realiseren van concrete projecten en 

emissiereductie. Een jaarlijkse of tweejaarlijkse update biedt het perspectief om 

de plannen gedurende de tijd concreter en specifieker te maken, waarbij aandacht 

moet zijn voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. 
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Overzicht 

Welke projecten worden beschreven (2025, 2030, 2050)? 

De beoogde CO2-reductie voor de industrie in NZKG is 4,2 Mton in 2030. Het 

cluster voorziet dat dit gehaald gaat worden met in totaal 45 projecten. In de 

bijlagen zijn deze beschreven met als potentie een CO2-reductie van bijna 15 

Mton. Dit betreft echter ook andere CO2 reducties dan scope 1. Gezien de 

verwevenheid van de industrie en de elektriciteitsopwekking in het cluster 

worden deze in het regioplan vaak samengenomen. Voor deze beschouwing 

wordt primair gekeken naar het industrie-deel.  

Alleen met de projecten waarbij Tata Steel een rol speelt heeft een potentie van 

7,5 Mton CO2-reductie rond 2030. Belangrijk hierbij is het CO2-netwerk ATHOS 

voor o.a. CCU staalproces, levering aan tuinders en synthetische kerosine. 

Tevens wordt aan waterstof gewerkt met o.a. H2ermes (vestiging van 100MW 

waterstoffabriek op terrein van Tata, mogelijke opschaling tot 1 GW).  

Andere type projecten zijn energie-efficiëntie, (diepe)geothermie voor warmte, 

elektroboiler, uitwisseling van warmte tussen bedrijven, gebruik van waterstof 

als brandstof, circulaire activiteiten op basis van hergebruik rest/afvalstromen, 

biomassa voor stoomopwekking industrie. 

De projecten staan in bijlage 1 beschreven met betrokken bedrijven, mogelijk 

tijdpad en CO2-reductie per project. 

Bedrijven, overheden en zeehavens Amsterdam streven naar bijna volledig CO2-

neutrale en circulaire economie in 2050. Dit is verder niet uitgewerkt. 

Wat zijn de oplossingsrichtingen? 

Binnen het regioplan wordt de relatie gelegd met de sectoren 

elektriciteitsopwekking, mobiliteit, landbouw en gebouwde omgeving en gaat dus 

verder dan alleen de industrie. Tevens zijn projecten benoemd aan de 

schoorsteen (scope 1), op het gebied van energie (door)levering (scope 2) en in 

de grondstof en productketen (scope 3). 

Voortbouwend op de Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG (2018) wordt 

binnen 5 thema’s gewerkt aan de regionale energie- en klimaattransitie van het 

Noordzeekanaalgebied:  

- CO2

- Waterstof

- Warmte

- Elektriciteit

- Circulair

Deze komen terug in de klimaatstrategie waar drie sporen centraal staan: 
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Spoor 1: Afvangen CO2 emissies (vooral TATA en AEB): CCS via Athos en op 

langere termijn naar CCU. 

Spoor 2: Omvat de projecten die noodzakelijk zijn om de CO2-reductie mogelijk 

te maken, zoals productie en gebruik van waterstof, inzet van duurzame 

warmtebronnen (restwarmte) en biobrandstoffen.  

Spoor 3: Verduurzaming van de regio vanuit niet-industriële sectoren. Dit zijn 

projecten die geen scope 1 CO2-reductie voor de industrie opleveren. 

Welke bedrijven zijn betrokken? 

- Bedrijven en overkoepelende organisaties:

o Bij de industriële partijen zijn genoemd: Tata Steel, Nouryon,
Vattenfall, 7 industriebedrijven in Zaanstad, SkyNRG, KLM,
Oiltanking, AEB, Bunge, Linde, OCAP, Albemarle, Simadan,

- Overheden: provincie Noord-Holland, gemeenten in het cluster

- Havenbeheerders Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden

Knelpunten en randvoorwaarden op het gebied van onder andere 

infrastructuur, wet- en regelgeving, instrumentarium en financiering 

De benodigde randvoorwaarden en geïdentificeerde knelpunten om de thema’s 

nader in te vullen en potentiele projecten uit te voeren worden hieronder 

beschreven. De prioritering en onderlinge afhankelijkheden hiervan moet nog 

nader worden ingevuld. Tevens dient het eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid voor de invulling van de randvoorwaarden uitgewerkt te 

worden. 

Algemene knelpunten binnen het cluster: 

- Ruimte: Grote druk op de fysieke ruimte. Veel maatregelen leggen een
beslag op die ruimte zoals bijvoorbeeld transformatorstations voor

elektriciteit.

- Milieuruimte: Aansluiting op natura 2000 gebieden en gebouwde
omgeving beperken de milieuruimte van bijvoorbeeld stikstof.

- Financiële middelen (subsidies) om de onrendabele top af te dekken en
investeringen bedrijfsmatig verantwoord te laten zijn. Bedrijven hebben
daarnaast meer zekerheid nodig over de prijs van CO2, alternatieve

duurzame energie en brandstoffen voor het doen van
langetermijninvesteringen. Veel van de projecten in dit Regioplan zijn
innovatief van aard en kennen grote afname-onzekerheden waardoor
de risico’s vanuit bedrijfsoptiek te groot zijn. Een deel van de projecten
bevindt zich in een zeer prille fase waarbij er nog geen businesscase is.
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- Wet- en regelgeving. Een aantal plannen wordt gehinderd door wet- en 
regelgeving, en vergunningentrajecten. In dit kader moet worden 

gekeken of er oplossingen zijn voor wetten, regels en vergunningen die 
klimaatprojecten in de weg staan - en de wijze waarop met die regels 
wordt omgegaan 

Algemene randvoorwaarden voor het cluster: 

- Richting Rijk en Europa wordt gevraagd om een level playing field (ten 

aanzien van energieprijzen). Door het geven van subsidies aan 

projecten die nu nog te kostbaar zijn voor de bedrijven, kunnen 
innovaties toch worden doorgevoerd. Bedrijven vragen van de overheid 
hiervoor transparante regels en consistent beleid. Men moet erop 
kunnen vertrouwen dat toezeggingen voor de hele doorlooptijd gelden. 

- Het cluster vraagt het Rijk om: 

o Samen op te trekken in de realisatie van het Regioplan, zowel 

qua kennis als financieel en op het aspect van de wet- en 
regelgeving. Wat betreft de financiële regelingen vraagt het 
cluster om maatwerk bij de subsidieprojecten voor de regio’s. 

o Te participeren in de transformatie van NZKG als 
(inter)nationale energyhub. 

o Prioriteit te geven aan de realisatie van de 
energiehoofdinfrastructuur. 

o Zowel coördinatie en helderheid met betrekking tot 
infrastructuur realisatie als actieve betrokkenheid en 

medewerking aan het versneld realiseren van no regret-
projecten. 

o Oplossingen voor PFAS en stikstofproblematiek die nu de 
uitvoering van energietransitie projecten in de weg staan. 

Infrastructuur, de drie belangrijkste randvoorwaarden voor het cluster 

zijn: 

- De elektriciteitsinfrastructuur in het gebied moet worden verzwaard.  

- De aardgasinfrastructuur moet geleidelijk worden omgebouwd naar een 

waterstofinfrastructuur, inclusief een aansluiting op een landelijk 
waterstoftransportnetwerk. 

- De realisatie van CO2-infrastructuur door het bestaande CO2-net van 
OCAP uit te breiden naar Afvalenergiebedrijf Amsterdam (AEB), Tata 
Steel, Alkmaar en glastuinbouwgebieden in Noord-Holland-Noord, en 
met een afvoermogelijkheid vanuit het NZKG naar ondergrondse opslag 

in lege aardgasvelden onder de Noordzee. 

 

Daarnaast zijn er specifieke randvoorwaarden/knelpunten per thema: 

CO2: 

- Realisatie van een CO2-net met aansluiting naar lege aardgasvelden.  

- Ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur voor CCU. 
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Waterstof: 

- Gegarandeerde volcontinue levering door aansluiting op een landelijk
waterstofnet. Hiervoor nodig een landelijk uitvoeringsprogramma dat
productie, transport opslag en vraag omvat.

- Knelpunt: waterstof als brandstof kan nog niet op prijs concurreren met
aardgas.

- Ombouw aardgasnet naar waterstofnet, inclusief koppeling landelijk

waterstoftransportnetwerk.

- Voldoende subsidie voor groene waterstof (productie) (CAPEX en
OPEX).

- Bevordering van afname synthetische kerosine (subsidie en wetgeving
zoals bijmengverplichting).

Elektriciteit: 

- Elektriciteitsnetwerk moet verzwaard worden om het knelpunt op te
lossen dat het elektriciteitsnetwerk de toenemende vraag naar
elektriciteit niet aankan.  Elektriciteitsnet in NZKG zal op zeer korte
termijn capaciteitsproblemen ondervinden.

- Er zijn nieuwe technologieën en strategieën nodig om een adaptief
energienetwerk te ontwikkelen waarbij op  basis van vraag en aanbod

geschakeld kan worden tussen verschillende energiebronnen /
modaliteiten en energie tijdelijk kan worden opgeslagen.

- Hierbij is het nodig om het landschap te sparen, omdat er anders een
onnodig hoge ruimteclaim zal zijn.

- Knelpunt: Onderstations/ transformatorstations zijn ruimte en
milieutechnisch moeilijk inpasbaar.

- Knelpunt: Het is de vraag of de zwaardere infrastructuur inpasbaar is

bij binnenstedelijke industrie.

Warmte/stoom netten: 

- Knelpunt: Opzetten warmtenetten is geen kernactiviteit voor de
industrie.

Circulaire economie: 

- Knooppunt van transport (weg, water) en energie-infrastructuur is een
belangrijke vestigingsconditie voor de circulaire projecten. Dit is
aanwezig in NZKG bv in de omgeving van het huidige AEB.

Welke innovatie- en technologie ontwikkeling is nodig? 

Waterstofproductie uit elektriciteit van wind op zee, CO en CO2 inzetten voor 

grondstofproductie voor de chemische industrie, maar ook de andere 

initiatieven en projecten zijn vernieuwend en vragen om innovatiekracht. 

Dat kan ook gaan over nieuwe vormen van samenwerken en ontschotting. Ook 

in de aanpak bij de Industrie zijn participatie en collectiviteit succesfactoren.  
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Innovaties zijn nodig om de schaalgroottes van commercieel verkrijgbare 

elektrolyzer te vergroten zodat uiteindelijke grotere hoeveelheden waterstof 

kunnen worden geproduceerd. 

Wat zijn de benodigdheden op gebied van arbeid (aantallen, 

opleiding)? 

De MRA werkt samen met House of Skills, Amsterdam Economic Board en de 

provincies Noord-Holland en Flevoland aan een Human Capital Agenda (HCA) 

Klimaatopgave. Doel is ervoor zorgen dat er voldoende, technisch opgeleide 

mensen zijn om de klimaatprojecten daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Dit is 

een landelijk vraagstuk dat regionaal vertaald moet worden. De problematiek 

van een tekort aan gekwalificeerd personeel wordt breed herkend, met name 

wat betreft technisch geschoold personeel op mbo-niveau. De partijen in het 

Noordzeekanaalgebied zijn bereid hun verantwoordelijkheid hierin te nemen en 

om een actieve rol te spelen. Er is een bestuurlijke kopgroep geforceerd die 

inhoud en richting gaat geven aan de HCA Klimaatopgave.  



Factsheet 

Tata Steel Group 
Tata Steel Group werd opgericht in 1907. Fabrieken in 26 landen, commerciële aanwezigheid in 50 
landen, werknemers op vijf continenten. De groep behaalde een jaaromzet van US $ 19,70 miljard 
en een jaarlijkse productie van 34 miljoen ton staal in het boekjaar 2019-2020. Hoofdkantoor: 
Mumbai, CEO: T.V. Narendran (India) en Chairman, de heer Chandrasekaran. 

Tata Group-profiel 

Tata Group 
• opgericht in 1868 door patriarch Jamshedji Tata (Parsi-Zoroastrische achtergrond), is een
wereldwijde onderneming met hoofdkantoor in Mumbai. Bestaat uit meer dan 100 onafhankelijke
bedrijven, in meer dan 100 landen, verspreid over zes continenten. Tata Group is een van de
belangrijkste en meest gerespecteerde Indiase familiebedrijven die bekend staat om zijn goede
doelen.
• Tata Group heeft een drieledige structuur: Tata Sons, Tata Trusts, Tata-bedrijven:
de Tata Group is gedeeltelijk eigendom van de holding Tata Sons. Tata Sons bezit 29
beursgenoteerde Tata-ondernemingen met een gecombineerde marktkapitalisatie van ongeveer $
151,62 miljard. Deze bedrijven hebben samen meer dan 695.000 werknemers in dienst.
66% van het aandelenkapitaal van Tata Sons is in handen van de filantropische Tata Trusts geleid
door Patriarch Rata Tata (geen erfgenaam). Tata Trusts ondersteunt veel projecten op het gebied
van onderwijs, gezondheidzorg, inkomensverwerving en kunst & cultuur. 34% van Tata Sons is in
handen van andere investeerders.
Tata-bedrijven zijn o.a.: Tata Steel, Tata Motors, Tata Consultancy Services, Tata Power, Tata
Chemicals, Tata Global Beverages, Tata Teleservices, Tata Communications en Indian Hotels.

Tata Group in Nederland 
• Grote investeerder in Nederland> 11.000 werknemers bij Tata Steel Nederland (waarvan 9.000
werknemers in IJmuiden), Tata Consultancy Services (IT-diensten, Amsterdam, 3000
werknemers), Tata Elxsi, Tata Communications A’dam.
Tata Steel Group
• Tata Steel Group werd opgericht in 1907. Operaties in 26 landen, commerciële aanwezigheid in
50 landen, werknemers op vijf continenten. De groep behaalde een jaaromzet van US $ 18,70
miljard en een jaarlijkse productie van 34 miljoen ton in het boekjaar 2019-2020.

Tata Steel Europe 

Tata Steel Europe is de op een na grootste staalproducent op het Europese continent. ArcelorMittal 
is de grootste. Tata Steel Europe heeft 20.500 werknemers.  

CEO: Henrik Adam (Duitsland), vanaf juli 2019, daarvoor Hans Fischer (Nederland) 

Staalproductie in VK: Port Talbot (Wales) 

Staalproductie in NL: IJmuiden  

Omzet: EUR 7,1 miljard  

Staalproductie: 9.3 mln. ton, waarvan 6,5 mln. ton in IJmuiden  

De Nederlandse vestigingen van Tata Steel maken deel uit van Tata Steel Europe. In Nederland 
houdt Tata Steel zich bezig met de productie, bewerking en distributie van staal. 

De vestiging in IJmuiden staat bekend om de productie van hoogwaardig staal voor verschillende 
toepassingen zoals automotives, constructie en verpakkingsstaal. Waar het gaat om verantwoord 
staal maken, met een zo laag mogelijk energiegebruik en een zo laag mogelijke CO2-uitstoot, 
behoort Tata Steel in IJmuiden tot de wereldtop. Daar hoort het staalbedrijf ook waar het gaat om 



de ontwikkeling van technologie om in de toekomst grote stappen te kunnen zetten op het gebied 
van verduurzaming van productieprocessen. 

TSN (Tata Steel Nederland) 

Omzet 2018/2019: EUR 5,381 miljard en 177 miljoen winst 

Omzet 2019/2020: EUR 4,709 miljard en 125 miljoen verlies 

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur: Hans van den Berg 

Voorzitter RvC: Peter Blauwhoff die ook directielid is van Tata Steel Group 

Tata Steel Nederland 

Locaties in NL IJmuiden, Maastricht, Oosterhout, Nieuwegein en Moerdijk. 

Werkgelegenheid - Tata Steel biedt in Nederland werk aan ruim 11.000
personen.

- Daarvan werken er ongeveer 9000 bij afdelingen op de
locatie in IJmuiden.

Omzet (in NL) - EUR 4,709 miljard (2019-2020)

Winst/Verlies (in NL) - Het verlies in 2019-2020 was 125 miljoen Euro. Na vele
jaren van winst nu verlies gedraaid vanwege zeer slechte
marktomstandigheden.

Staalproductie per jaar - 7 mln. ton

Uitstoot - De emissie van Tata bestaat uit de directe emissie van Tata
steel van 6,22 Mton

- De emissie van de Vatenfall centrales die de rest
productiegassen van Tata omzet in elektriciteit. De emissie
hiervan bedraagt ongeveer 6 Mton.

Opties verduurzaming 
(tot 2030) 

- Uiteindelijk
beperkt aantal
opties om in
2030 tot CO2-
reductie te
komen

- Carbon Capture & Storage (CCS) – Tata Steel, EoP met EZK

- Direct Reduced Iron (DRI) en EAF (Electric Arc Furnaces)

Opties verduurzaming 
(tot 2050) 

- In 2050 uitstoot
op 0 Mton staan.
Ook daarvoor
beperkte opties:

- DRI

- Hisarna
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Van:
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 16:08
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Oploopje FNV voorafgaand aan debat donderdag

Ha   
Dank je wel. Wat mij betreft helder. Misschien handig als je ook contactpersoon mailt dan kunnen we met hen schakelen of ze wel of niet komt 
Gr   

Op 8 jun. 2021 om 15:23 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

Hi  

Jullie hadden gevraagd om wat spreekpunten voor de Stas voor bij de overhandiging van het plan ‘Groen Staal’ aankomende donderdag. Ik heb wat geknipt 
en geplakt uit onze aanleveringen voor het debat en andere stukken die we in voorbereiding hebben voor o.a. Urgenda. 

Ok voor jullie zo? 

Groet, 
 

Spreekpunten 
 Goed dat deze bijeenkomst er is, en goed dat er aandacht is van zoveel partijen voor dit belangrijke onderwerp.
 In navolging van mijn voorgangers, en samen met mijn collega’s de minister van EZK en de staatssecretaris van I&W, ga ik me de komende tijd hard

maken voor een duurzaam staalbedrijf in IJmuiden.
 Daarbij staan voor mij twee doelen centraal – ik denk eigenlijk net zoals voor FNV:

o Ten eerste: het bedrijf moet schoner. Dat betekent zowel het terugdringen van de CO2-uitstoot, als het terugdringen van schade en overlast voor
de omgeving en milieu.
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o Ten tweede: de banen moeten voor IJmuiden behouden blijven. Dat betekent dat de verduurzamingsslag hier, in Nederland, gemaakt moet worden
en we staalproductie niet naar het buitenland willen verplaatsen.

 In de gesprekken met Tata Steel over de verduurzamingsstrategie liggen alle opties op tafel. Ik juich het dan ook toe dat FNV hierover meedenkt en wil
hier net zoals het bedrijf serieus naar kijken.

 Daarbij moeten de opties, zoals FNV terecht schetst, beoordeeld worden op hun bijdrage aan de verschillende doelen:
o De klimaatdoelen voor 2030 uit het klimaatakkoord – en dan vooral de 49% reductie in totaal, waaraan Tata Steel een forse bijdrage moet leveren

en ook een forse bijdrage heeft toegezegd. Het is voor mij een voorwaarde voor alle plannen dat de klimaatdoelen voor 2030 gehaald worden.
o De klimaatdoelen voor 2050 – uiteindelijk moeten we naar volledig CO2-neutrale staalproductie toe.
o Maar voor de kortere termijn is het ook van belang dat alle zorgen bij de omgeving over gezondheid en milieuoverlast geadresseerd worden.
o Het spreekt voor zich dat alle opties ook technisch haalbaar moeten zijn, en niet tot té hoge kosten voor de klimaattransitie mogen leiden.

 Zoals gezegd: ik doe dit niet alleen, maar samen met mijn collega’s in het kabinet.

Achtergrond 
Het voorstel van FNV (en van Urgenda en andere milieuclubs) voor de verduurzaming van de staalproductie in IJmuiden is gevat in een plan ‘Groen Staal’ 
dat FNV aan de Kamer zal overhandigen op donderdag 10 juni tussen 9 en 10. Verschillende Kamerleden (o.a. CDA, VVD, D66, GL) hebben aangegeven 
aanwezig te zijn bij de bijeenkomst en ook te zullen spreken. Het plan is een verdere precisiëring van een eerder plan van FNV, en berust op werk van de 
zogeheten ‘werkgroep Zeester’, een groep van oud-medewerkers van Tata Steel Nederland die nadenken over alternatieve verduurzamingsmogelijkheden. 
Verschillende milieuorganisaties, waaronder Urgenda, hebben vorige week een brief gestuurd aan Stas EZK-KE en aan MEZK waarin ze zich ook vóór het 
plan uitspreken. 

Tata Steel Nederland wil richting 2030 5 Mton CO2 besparen, en heeft deze ambitie geuit in een document dat ook is ondertekend door MEZK. Tata Steel 
Nederland voorziet dit richting 2030 te kunnen doen met CCS.  De totale CO2 emissie van TSN is 11 mton waarvan 5 mton via de verbranding van 
restgassen in een elektriciteitscentrale van Vattenfall op hetzelfde terrein. Om de CO2-heffing voor te blijven moet TSE pakweg 3.3 mton reduceren in 2030. 

De kern van het plan van FNV is in plaats van toepassing van CCS een vervroegde overstap op Direct Reduced Iron (DRI), een alternatieve manier van staal 
maken die op de korte termijn op aardgas en op de lange termijn op waterstof kan draaien. Hiermee wordt CO2-uitstoot teruggebracht tov het huidige 
proces op basis van kolen. De optie van DRI is door Tata Steel Nederland voorzien na 2030. 

Op dit moment zijn er nog een aantal belangrijke vraagstukken over deze techniek. FNV en Tata Steel Nederland laten onafhankelijk onderzoek doen, 
omdat ze het niet eens zijn over enkele belangrijke parameters, zoals de totale hoeveel CO2 die met deze techniek vóór 2030 kan worden gereduceerd 
(volgens Tata substantieel minder dan met CCS, volgens FNV ongeveer net zoveel), de kosten, de onzekerheden rondom de techniek, etc.  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 7 juni 2021 16:30 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Oploopje FNV voorafgaand aan debat donderdag 
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Paar spreekpunten is voldoende. Het helpt wel om een klein stukje over minnisma op te nemen ter achtergrond. 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 7 juni 2021 16:29 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Oploopje FNV voorafgaand aan debat donderdag 

Prima, spreekpunten of achtergrond of…? 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 7 juni 2021 16:29 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl> 

Onderwerp: Re: Oploopje FNV voorafgaand aan debat donderdag 

Ha  
Dank voor het signaal. Ik denk dat ze er niet onderuit komt en dus prima om even langs te gaan. Maar lijkt me niet handig als FNV dat nu al weet. Eerst 
bepalen wat haar boodschap is.  
Willen jullie wat punten aanleveren bij Dion en mij? Dan kunnen we een betere beoordeling maken.   

Gr  

Op 7 jun. 2021 om 15:00 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

Ha collega’s van BBR en DC, 

Voorafgaand aan het debat donderdag as. organiseert FNV een oploopje op het plein, van 9:00 tot 10:00. Zij bieden dan 20.000 
handtekeningen aan de Kamer aan voor hun alternatieve plan voor groen staal.  

FNV gaf net bij mij aan dat ze zeven politieke partijen hebben die ook zullen aansluiten en wat zullen zeggen bij de bijeenkomst. Ze vroegen 
of de Stas ook aanwezig zou zijn. Ik heb aangegeven dat even intern te bespreken.  

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e
10.2e 10.2e 10.2e

10.2e 10.2e 10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e



4

Wat vinden jullie, moet de Stas daarheen? 

@DC, FNV gaf ook aan vanmiddag weer de media te zoeken met de aankondiging dat ze er donderdag zullen staan. Nu is dat na de brieven 
van milieuorganisaties, media uitingen van Minnesma, eerdere lancering van plan FNV, en de eerdere plannen van Zeester niet bepaald de 
eerste keer dat voor hetzelfde plan aandacht wordt gezocht, dus weet niet of het veel commotie geeft, maar laat maar weten als we 
ergens iets moeten aanleveren. 

Groet, 
 

 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
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Van:
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 16:36
Aan: )
CC:
Onderwerp: RE: Bijpraat voortgang afspraken met TSN (morgen 10 uur)
Bijlagen: Bijpraat voortgang afspraken met TSN  - 9 juni.docx

Dag ,  

In de bijlage de stukken voor onze bijpraat van 12:30 uur morgen.  

Groet, 
s 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Bijpraat voortgang afspraken met TSN – 2/6 

Agenda: 
1) Voortgang op issues met TSN
2) Agenda komende weken
3) Gesprek minister eind juni

198a



1) Voortgang op issues met TSN

Issue Voortgang Vervolgstappen 

Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

• Zorg over halen alle bottlenecks (met
name opslagindicatie) en
mogelijkheden realisatie binnen 5 jaar.

• Zorg over toereikendheid SDE++-
budget in 2021 voor omvang project
TSN

• Zorg over concurrentie voor CCS caps
in de SDE++ dit jaar

• Onafhankelijk onderzoek moet nadere
duidelijkheid geven voordelen plannen
FNV vs. CCS

• Aandacht voor vormgeving transport- 
en opslagindicatie SDE++ en brief
marktwerking CCS.

• Discussie budget
• Stapelen mogelijk maken
• Stuk over bankgarantie afspreken

zodat brief uit kan dit najaar
• TSN stuurt concept opslagindicatie

naar RVO

Vergunningen 
infra 

• Akkoord van alle partijen, start brede
verkenning

• Marktordening voldoende
duidelijkheid gegeven EBN en Gasunie

Vergunningen 
Everest 

• TSN heeft geconcretiseerde Roadmap+
gepubliceerd, provincie heeft hier
positief op gereageerd.

• Provincie heeft voorgesteld aan PS
om PCR van toepassing te laten zijn.

Financiën • Voorlopig helder en gedeeld beeld ten
aanzien van financiën

• Echter, update financiën laat inmiddels
wel erg lang op zich wachten.

• Vervolgsessie over mogelijkheden
pass-on ETS-kosten

• Ondersteuning bij gesprek met EIB,
contact over gesprek met banken

 plan’ en 
andere 
additionele 
reducties 

• Aanvullende abatement:

• I&W & PNH zijn nu ook aangehaakt
• Stuurgroep heeft opdracht akkoord

gegeven
• Vertraging door onzekerheden in Base

Case
• Samenhang met onafhankelijke

haalbaarheidsstudie FNV

• Onderzoeken mogelijkheden subsidie
voor deze opties – volgende stap
meeting TSN met I&W en PNH

• Meer ownership I&W
• Plaatsen in relatie tot aanvullende

klimaatopties
• Zoektocht naar volgende datum

Gezamenlijke 
Werkgroep Tata 
Steel 

• Vijfde werkgroep vorige week gehad
• Stuurgroep half juni

• Voortgang komende weken op
stikstof, Roadmap+ irt PCR,
milieuvoordelen aanvullende
abatement opties

 

 
• EV-aspecten zijn onderzocht

• Gesprek met  maandag10.2e10.2.g

10.1.c 10.1.c



2) Planning komende twee weken en opvolging
• Onderstaande zaken pakt  de komende weken nog op. Groen = afgerond, geel = loopt nog

maar wordt waarschijnlijk binnen week afgerond, blauw = loopt door na overdacht
o Start onafhankelijk onderzoek in afstemming met TSN en FNV.
o Stapelen mogelijk maken in de SDE++, inclusief afspraken over bankgarantie indien

aanvraag over meerdere jaren uitgespreid wordt.
o Opvolging gesprek minister en stas.
o Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg + voorbereiding debat 10 juni.
o Start gesprek RRF en Groeifonds voor dit najaar.
o Eventuele ondersteuning bij Innovation Fund aanvraag met support letter.
o Gesprek stakeholdermanagement met /Hans van den Berg (3 juni).
o Gesprek /Hans van den Berg (15 juni).
o Werkgroepen + stuurgroep (16 juni).
o Athos/EBN?
o Financiën?
o Evaluatie, overdracht en archivering

• Nieuw ten opzichte van vorige week
o Oploopje FNV bij debat
o Nieuwe afspraak 
o Beantwoording brief milieupartijen
o Afspraak met  over EV

3) Gesprek minister
• Zie mail .
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Van:
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 16:41
Aan:
CC:  

)
Onderwerp: Agenda wekelijks overleg TSN

Hi , alle agendaleden in cc,  

Voor ons overleg over voortgang van de afspraken met TSN van morgen (11 uur) onderstaande agendapunten. 

1) Innovation Fund
2) Overdracht richting David volgende week
3) Onderstaande tabel

Hoor het graag als jullie aanvullingen hebben. 

Groet! 
 

Issue Voortgang Vervolgstappen 
Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

 Zorg over halen alle bottlenecks (met
name opslagindicatie) en 
mogelijkheden realisatie binnen 5 jaar. 

 Zorg over toereikendheid SDE++-
budget in 2021 voor omvang project 
TSN 

 Zorg over concurrentie voor CCS caps
in de SDE++ dit jaar 

 Onafhankelijk onderzoek moet nadere
duidelijkheid geven voordelen plannen 
FNV vs. CCS 

 Aandacht voor vormgeving transport- 
en opslagindicatie SDE++ en brief 
marktwerking CCS. 

 Discussie budget
 Stapelen mogelijk maken
 Stuk over bankgarantie afspreken

zodat brief uit kan dit najaar 
 TSN stuurt concept opslagindicatie

naar RVO 
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Vergunningen 
infra 

 Akkoord van alle partijen, start brede
verkenning 

 Marktordening voldoende
duidelijkheid gegeven EBN en Gasunie 

Vergunningen 
Everest 

 TSN heeft geconcretiseerde Roadmap+
gepubliceerd, provincie heeft hier 
positief op gereageerd. 

 Provincie heeft voorgesteld aan PS
om PCR van toepassing te laten zijn. 

Financiën  Voorlopig helder en gedeeld beeld ten
aanzien van financiën 

 Echter, update financiën laat inmiddels
wel erg lang op zich wachten. 

 Vervolgsessie over mogelijkheden
pass-on ETS-kosten 

 Ondersteuning bij gesprek met EIB,
contact over gesprek met banken 

plan’ en 
andere 
additionele 
reducties 

 Aanvullende abatement: 
 
 

 
 I&W & PNH zijn nu ook aangehaakt
 Stuurgroep heeft opdracht akkoord

gegeven 
 Vertraging door onzekerheden in Base

Case 
 Samenhang met onafhankelijke

haalbaarheidsstudie FNV 

 Onderzoeken mogelijkheden subsidie
voor deze opties – volgende stap 
meeting TSN met I&W en PNH 

 Meer ownership I&W
 Plaatsen in relatie tot aanvullende

klimaatopties 
 Zoektocht naar volgende datum

Gezamenlijke 
Werkgroep Tata 
Steel 

 Vijfde werkgroep vorige week gehad
 Stuurgroep half juni

 Voortgang komende weken op
stikstof, Roadmap+ irt PCR, 
milieuvoordelen aanvullende 
abatement opties 

 
 

 

 
 EV-aspecten zijn onderzocht

 Gesprek met  maandag10.2e10.2.g

10.1.c 10.1.c
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Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Beantwoording vragen stas EZK over Q&A 
gezondheid/milieu/overlast 

Vraagteken bij de investering van 300 miljoen euro: 

• Het gaat hier om investeringen die Tata Steel Nederland
heeft toegezegd te doen in het terugdringen van de impact
op gezondheid, milieu en andere vormen van overlast voor
de omgeving (zoals geluid, geur, etc.).

• Te denken valt aan maatregelen zoals het overkappen van
productielijnen waarmee verwaaiing van stof wordt
tegengegaan, een filterinstallatie om de uitstoot van stikstof
terug te dringen, etc.

• Enkele weken terug heeft Tata Steel het plan
geconcretiseerd. Zij hebben een deadline voor de afronding
van elk individueel plan aangegeven (vrijwel allemaal binnen
2 jaar, de stikstoffilter binnen 4 jaar). Ook is aangegeven
wat de omgeving hier concreet van gaat merken in termen
van reductie van fijnstof, geur, etc.

• Provincie Noord-Holland (bevoegd gezag) en
omgevingsdienst hebben positief gereageerd op de
concretisering van het plan.

• We hebben de Q&A hierop verduidelijkt. Zie volgende pagina.

Wat is de verantwoordelijkheid van MEZK hierbij? 

• (M)EZK heeft geen directe verantwoordelijkheid voor dit
beleidsterrein. Echter, er zitten belangrijke raakvlakken met
CO2-reductie bij Tata Steel: sommige technieken brengen
zowel impact op de omgeving als de uitstoot van CO2 sterk
terug. Hier liggen dus ook kansen voor synergieën.

• Daarnaast is het voor de toekomst van het bedrijf (inclusief
werkgelegenheid, impact op verdienvermogen, etc.) van
belang dat dit probleem zo snel mogelijk wordt aangepakt.

• Daarom zijn we in nauw overleg met I&W, Provincie Noord-
Holland, en de omliggende gemeenten.
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Q Wat doet u aan gezondheid/milieu/overlast? 

• Het is van het grootste belang dat de zorgen van de

omgeving over gezondheid, overlast en milieu geadresseerd

worden. Het recente rapport van het RIVM en Nivel

onderstreept dit.

• Tata heeft eind vorig jaar toegezegd 300 miljoen euro te

investeren in het terugdringen van de impact op de

omgeving. Dit is gekoppeld aan een plan: de Roadmap+.

• Een paar weken terug heeft Tata Steel Nederland dit plan

geconcretiseerd. Alle projecten uit het plan worden binnen 2-

4 jaar volledig uitgevoerd.

• Het verder terugdringen van de impact op de omgeving is

een voorwaarde voor het bedrijf om in de omgeving te

kunnen blijven opereren – en zo beschouwt het bedrijf dit

zelf ook.

• Natuurlijk worden in mijn gesprekken met het bedrijf over

technieken voor CO2-reductie ook de effecten op de

omgeving meegenomen. Ik ben hierover in nauw contact

met de Staatssecretaris van I&W, die hiervoor

verantwoordelijk is vanuit het kabinet.
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Van:
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 11:38
Aan:  

Onderwerp: RE: VOOR AKKOORD FW: Extra uitvraag dossier CD K&E

, 

Sorry. Prima lijn. 
Bij doorvragen zouden we eventueel nog kunnen aangeven dat een subsidie een recht is en geen plicht. Dus ook na eventuele toekenning van subsidie voor CCS dit 
najaar mag Tata zich nog bedenken. Voor het geval dat het onderzoek toch langer duurt. 

Groeten  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 09:47 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: VOOR AKKOORD FW: Extra uitvraag dossier CD K&E 

Ha allen,  

In de bijlage de beantwoording van de aanvullende vragen over Tata Steel. 

, ben jij akkoord? 
@allen, graag in het bijzonder aandacht voor de laatste vraag over de SDE++. Dat is natuurlijk wel een beetje een ingewikkelde. Ik denk dat dit het meest verstandige 
antwoord is dat de Stas kan geven, y, in afwezigheid , zie jij dit ook zo? 

Om 11 uur moeten we antwoord sturen voor dossier. 

Groet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 21:30 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
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@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl> 

CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl> 

Onderwerp: Extra uitvraag dossier CD K&E 

Hi allen, 

De PA en Stas hebben vanmiddag een rondje kennismaking met de Kamerleden van de commissie EZK gehad. naar aanleiding hiervan het verzoek om voor de volgende 
onderwerpen eea nog voor te bereiden voor het Cd K&E donderdag.  

Volgens mij hebben we heel veel al in het dossier, maar graag jullie check. Als het WEL al in het dossier zit, graag laten weten en daarbij ook om welke lijn het gaat. Als 
het NIET in het dossier zit graag aanleveren cf onderstaand lijstje (redeneerlijn OF QA). Alles graag in een los document aanleveren, en niet ongevraagd opmerkingen 
op andere lijnen aub  .  

Deadline: morgen 11.00 uur.  De laatste voorbespreking met de Stas begint al om 10.45 uur, dus graag net zoals gisteren je MT-lid informeren over de stand van 
zaken etc (zij moeten kunnen toelichten in vb als Stas daarom vraagt).  

Let op: neem naast mij ook  op in de mail!!! 

Heel erg bedankt weer!  

Groet 
 

Redeneerlijnen: 
 Hoe kan Nederland koploper worden op het gebied van Klimaat?   mondeling)
 Een doorkijkje naar hoe Nederland 55% emissiereductie wil behalen.   (Do mondeling)
 Onze visie op het Schiermonnikoog kabeltracé   mondeling)
 Redeneerlijn met onze lezing van de Shell zaak   mondeling)
 Welke (structurele) investeringen zijn er nodig om de klimaatdoelen te behalen? Waar liggen de kansen?  /Do mondeling)

Q&As: 
 Er komen veel overwinsten vrij door een grote hoeveelheid gratis emissierechten voor grote bedrijven. Wat wil EZK hier aan doen? Is EZK van mening dat moet

worden voorkomen dat er te veel overwinsten worden behaald doordat er te veel gratis emissierechten zijn verstrekt?  /Do mondeling)
 Wat gaat het kabinet doet om de Urgenda doelstelling te halen?  /Do mondeling)
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 Een eerste reactie op hoe EZK de motie 35668-35 verwacht uit te voeren. Hier kunnen we nog schriftelijk op terugkomen. Maar een eerste inschatting of reactie
als dat mogelijk is. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z07851&did=2021D17235 (over voorkomen dat reserves in de SDE++
verder oplopen)  mondeling)

 ODE in de glastuinbouw. Wat is daar al voor in werking gezet. En wat kan er extra worden gedaan richting het volgende belastingplan?  
(  mondeling)

 Wat is er nodig om energie uit water verder op te schalen? Wat kan dit bijdragen aan de klimaatopgave en is dit een potentieel exportproduct?  
 mondeling)

 Wat kan er worden gedaan om geothermie op te schalen? Zijn hier schotten voor nodig in de SDE++ en is dit gewenst? 
(  mondeling)

 Welke obstakels liggen er momenteel om transitieplannen van de grote uitstoters te verhelpen met het bestaande instrumentarium? En welke additionele
instrumenten zijn er nodig om de transitieplannen uit te kunnen voeren?   (als jij het niet bent laat weten)

 Ik denk dat het handig is om nog in te gaan op de eerdere vraag van GroenLinks uit het debat over de Energieraad of wij van mening zijn dat bedrijven die
blauwe waterstof gebruiken ook verplicht moeten worden om bij te dragen aan groene waterstof.   mondeling)

 Wat zou er gebeuren als Tata Steel zou omvallen? Wat zijn de gevolgen voor o.a. werkgelegenheid en hoe zou de staalproductie kunnen worden opgevangen?
Dit kan ook betrokken worden bij debat over Tata Steel.   mondeling)

 Komt er een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden om Tata Steel te verduurzamen? Betekent het plan van de FNV dat Tata Steel ook geen aanspraak
mag maken op SDE++ subsidies tot er meer bekend is over hoe Tata Steel wordt verduurzaamd?   mondeling)

 Kan de gestegen ETS-prijs ertoe leiden dat SDE++ anders of efficiënter wordt ingezet? Zo ja, hoe? Kan het bestaande budget nu effectiever worden besteed?
Bijvoorbeeld aan geothermie?   mondeling)

 Een Q&A op het doortrekken van de elektriciteitskabel bij Schiermonnikoog. Wat vinden we hiervan? Wat is de stand van zaken? Wat is de achtergrond van dit
kabeltracé? Welke stappen zijn er genomen en wat gaat er nu gebeuren?   mondeling)

 Wordt de financiering van het NP RES voortgezet na 1 juli?   mondeling)
 Hoe wil EZK omgaan met investeringen in fossiele energie? Worden deze afgebouwd? Wachten we hierbij op de EU?   mondeling)  (als

jij het niet bent laat weten)

10.2e

10.2e
10.2e

10.2e
10.2e

10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e
10.2e

10.2e



1

Van:
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 14:38
Aan: )
CC:
Onderwerp: Stukken Tata Steel Nederland
Bijlagen: DOMUS-21157983-v1-Uw_brief_over_de_verduurzaming_van_Tata_Steel_Nederland.docx

Beste allen, 

Onder embargo en graag even alleen voor jullie ogen: in de bijlage de brief die we willen gaan sturen in antwoord op de brief van de milieupartijen over tata steel. 
Input is welkom tot morgen einde dag.  

Daarnaast had ik ook toegezegd nog even een linkje te sturen naar onze beantwoording van het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over tata steel. Zie hier: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/08/beantwoording-kamervragen-over-expression-of-principles-tata-steel-nederland-en-over-
onderzoek-fnv 

Tot slot een kort verslag van het commissiedebat klimaat en energie, voor zover relevant voor Tata Steel. 

 Het debat kende vanwege de (te) korte tijd maar 1 termijn. De Stas is in haar beantwoording vrijwel niet aan het kopje tata steel toegekomen, dus de
antwoorden zullen in belangrijke mate schriftelijk volgen.

 De Kamerleden hadden de volgende vragen:
o PVDA:

 goed dat FNV meedenkt, gaat de staatssecretaris ook bij andere bedrijven zorgen voor betrokkenheid medewerkers?
 Gaat de Staatssecretaris zich nauw betrekken bij het onderzoek door FNV en Tata Steel?
 (later in interruptie) kan, in afwachting van het onderzoek, CCS uit de SDE++ gehaald worden?

o VVD
 Is de stas bereid toe te zeggen dat het onderzoek er komt, en dat daarin breed alle aspecten worden meegenomen?
 (later in een interruptie) blijft de overheid wel nauw genoeg aangehaakt?

o GL
 Kan de stas een overzicht geven van de mismatch tussen de vragen van de industrie en het instrumentarium, zodat de TK hier in openheid over

kan spreken?
o CDA

 Is de minister bereid om maatwerkafspraken te maken met bedrijven, conform Expression of Principles?
 (terloopse toevoeging) van mij mogen de afspraken meer bindend.

o SP
 Miljoenen subsidie naar Tata Steel, en nog steeds zwarte sneeuw. Wat is de reflectie van de staatssecretaris hierop?

 De stas had maar kort de tijd voor haar beantwoording, daarin gaf ze aan
o Blij te zijn met betrokkenheid FNV
o Voorlopig CCS absoluut niet uit SDE++, dat hebben we gewoon nodig
o Zal kijken naar hoe het nu gaat met het onderzoek en of de overheid nauw genoeg betrokken is, daar kom ik schriftelijk op terug
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Bij vragen, weet me te vinden. 

Groet! 
 10.2e



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Donald Pols, Directeur Stichting Milieudefensie 
Nieuwe Looiersstraat 31 
1017 VA Amsterdam  
Postbus 19199 
1000 GD Amsterdam 

Datum  
Betreft Uw brief over de verduurzaming van Tata Steel Nederland 

Pagina 1 van 2 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 
 

T 070 379  
@minezk.nl

Ons kenmerk  
DGBI-TOP / 21157983 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Geachte heer Pols, 

Dank voor uw brief van 1 juni jl. over de verduurzaming van Tata Steel 
Nederland. U schetst terecht het grote belang van de verduurzaming van het 
bedrijf, zowel voor de directe omgeving als voor het terugdringen van de 
Nederlandse CO2-uitstoot. Ik dank u voor uw steun voor de proactieve inzet van 
de overheid. Omgekeerd waardeer ik uw nauwe betrokkenheid bij het vraagstuk 
van de verduurzaming van de staalproductie. Mede namens de staatssecretaris 
van Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, wil ik 
met deze brief uw brief beantwoorden. 

Uit uw brief blijkt dat wij voor wat betreft het einddoel in grote mate dezelfde 
inzet hebben. Ik ben het met u eens dat we de energievoorziening in Nederland zo 
snel mogelijk moeten verduurzamen. Ook ben ik het met u eens dat de 
staalproductie in IJmuiden moet verduurzamen, en dat daarbij zowel de impact op 
milieu, gezondheid van de omwonenden en overlast, als de impact op het klimaat 
daarbij onze volle aandacht en inzet verdienen. Op deze terreinen moet de 
komende jaren de impact van het staalbedrijf teruggebracht worden. 

Voor het bereiken van deze doelen zijn verschillende routes mogelijk. U 
ondersteunt in uw brief de optie die is uitgewerkt door de werkgroep Zeester. Ik 
ben bekend met deze mogelijke verduurzamingsroute voor het staalbedrijf. Deze 
optie is onder andere onderzocht in het onderzoek naar alternatieven voor CCS 
dat jaarlijks onafhankelijk in mijn opdracht wordt uitgevoerd – de zogeheten 
‘zeef’, waarnaar u ook verwijst in uw brief. Uit de meest recente uitvoering van 
dat onderzoek, afgerond in december vorig jaar, kwam naar voren dat de DRI-
route nog geen alternatief vormt voor CCS.1 Ook in mijn lopende gesprekken over 
verduurzaming van de staalproductie met het bedrijf zelf en met de betrokkenen 
liggen alle opties op tafel, en wordt ook deze optie regelmatig besproken. 

Tegelijkertijd concludeer ik ook dat er op dit moment in het publieke debat 
uiteenlopende inzichten bestaan over zowel de benodigdheden voor beide routes 
als over de effecten van die routes. Belangrijke punten waarover uiteenlopende 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/31/vervolgonderzoek-technische-alternatieven-
voor-ccs-in-nederland 

202a

10.2e

10.2e
10.2e



Pagina 2 van 2 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid 

Ons kenmerk 
DGBI-TOP / 21157983 

beelden bestaan in het publieke domein zijn bijvoorbeeld de impact van de beide 
routes op de CO2-reductiedoelen zowel in 2030 als in 2050, de impact van beide 
routes op de omgeving, de beschikbaarheid van (groene) waterstof over de 
komende decennia, de benodigde groene stroom voor de opwekking van 
waterstof en de gevolgen voor de andere (potentiële) gebruikers van deze groene 
stroom, de technische (on)zekerheden rondom de toepassing van de technieken, 
de daaraan gekoppelde financiële kosten voor alle betrokken partijen en de 
tijdslijnen waarbinnen de opties gerealiseerd kunnen worden.  

Dit zijn stuk voor stuk grote vraagstukken, die bovendien in samenhang moeten 
worden bekeken en gewogen. Gegeven het door ons gedeelde belang en de 
gedeelde inzet voor de verduurzaming van de staalproductie in Nederland, is het 
goed als hierover een zoveel mogelijk gedeeld beeld ontstaat. Daarom waardeer 
ik ook de inzet van FNV om beide routes onafhankelijk te laten onderzoeken. Ik 
waardeer het ook dat het bedrijf hieraan haar volle medewerking verleent. Ik heb 
bij beide partijen het belang van een integrale en onafhankelijke weging op alle 
aspecten benadrukt. Ook heb ik benadrukt dat het vanwege het benodigde tempo 
van de verduurzaming het onderzoek zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd.   

Ik wil nu graag de uitkomsten van dit onderzoek afwachten voordat ik mij 
inhoudelijk nader uitlaat over een van de opties voor verduurzaming. Wel hecht ik 
eraan te benadrukken dat het, binnen het kader dat de overheid biedt, uiteindelijk 
aan het bedrijf zelf is om een afweging te maken over de optimale route voor de 
verduurzaming. In afwachting van het onderzoek blijf ik, in lijn met de oproep uit 
uw brief, in overleg met alle betrokkenen over de verduurzaming van het bedrijf. 

Hoogachtend  /  Met vriendelijke groet, 

Stef Blok 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 



Verslag: Kamerdebat Tata steel op 10-06-2021 

• Het debat kende vanwege de (te) korte tijd maar 1 termijn. De Stas is in haar
beantwoording vrijwel niet aan het kopje tata steel toegekomen, dus de antwoorden zullen
in belangrijke mate schriftelijk volgen.

• De Kamerleden hadden de volgende vragen:

o PVDA:

 goed dat FNV meedenkt, gaat de staatssecretaris ook bij andere bedrijven
zorgen voor betrokkenheid medewerkers?

 Gaat de Staatssecretaris zich nauw betrekken bij het onderzoek door FNV
en Tata Steel?

 (later in interruptie) kan, in afwachting van het onderzoek, CCS uit de
SDE++ gehaald worden?

o VVD

 Is de stas bereid toe te zeggen dat het onderzoek er komt, en dat daarin
breed alle aspecten worden meegenomen?

 (later in een interruptie) blijft de overheid wel nauw genoeg aangehaakt?

o GL

 Kan de stas een overzicht geven van de mis-match tussen de vragen van
de industrie en het instrumentarium, zodat de TK hier in openheid over kan
spreken?

o CDA

 Is de minister bereid om maatwerkafspraken te maken met bedrijven,
conform Expression of Principles?

 (terloopse toevoeging) van mij mogen de afspraken meer bindend.

o SP

 Miljoenen subsidie naar Tata Steel, en nog steeds zwarte sneeuw. Wat is de
reflectie van de staatssecretaris hierop?

• De stas had maar kort de tijd voor haar beantwoording, daarin gaf ze aan

o Blij te zijn met betrokkenheid FNV

o Voorlopig CCS absoluut niet uit SDE++, dat hebben we gewoon nodig

o Zal kijken naar hoe het nu gaat met het onderzoek en of de overheid nauw genoeg
betrokken is, daar kom ik schriftelijk op terug

Opsteller:  

Enthousiasme van VVD tot Milieudefensie over verduurzaming Tata 
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• 

DEN HAAG (ANP) - Kamerleden van links tot rechts reageerden enthousiast op een door vakbond 
FNV opgesteld plan voor de verduurzaming van Tata Steel IJmuiden. Op het Plein voor de Tweede 
Kamer namen enkele volksvertegenwoordigers van VVD, D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA 
donderdagochtend een petitie in ontvangst. Ook Milieudefensie schaart zich achter het plan. 

FNV pleit in het plan voor snellere verduurzaming van het staalbedrijf. Groene stroom, aardgas en 
later ook waterstof kunnen binnen vijf jaar grotendeels het huidige productieproces op kolen en 
grijze stroom vervangen. Dat zorgt voor fors minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Om de kosten 
van zo’n 1,4 miljard euro te kunnen dragen is de steun van de overheid nodig. 

VVD-Kamerlid Silvio Erkens complimenteerde FNV en de ongeveer twintig aanwezige medewerkers 
met dit "mooie plan". "Snellere verduurzaming is goed. We moeten nu gaan kijken of het plan 
haalbaar is." Erkens zei Tata te willen behouden. "Liever duurzaam staal uit Nederland dan vuil 
staal uit China." 

Ook demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) nam 
het woord tijdens de bijeenkomst. Zij sprak niet haar steun uit voor het plan, maar zei wel 
hetzelfde doel na te streven. "Het staalbedrijf verduurzamen om zo schoner te worden en de banen 
hier te houden." De staatssecretaris zei een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek naar de 
plannen af te wachten. 

FNV zet zich met het plan in voor duurzaamheid qua leefomgeving en banen. Volgens voorzitter 
Tuur Elzinga is het nu of nooit. "Tata raakt draagvlak kwijt. Het staat als grote uitstoter onder druk 
van de omgeving en klimaatdoelen." 

Volgens directeur Donald Pols van Milieudefensie zijn de nieuwe voornemens "technisch en 
economisch uitvoerbaar", maar wordt het politiek gezien een probleem. "Politici kiezen met de 
huidige subsidies voor CO2-opslag voor de luie oplossing. Dat verandert niets voor de fijn- en 
stikstof." 
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Van:
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 15:27
Aan:
CC: )
Onderwerp: RE: Voorbereiding bila Focco  en Sandor - dank !
Bijlagen: Voorbereiding DGBI-DGKE 11-6-2021 inz. SDE++ 2021 DEF.docx

Dank , 

Was de motie Grinwis (CU inderdaad). Heb ik nog even bijgevoegd (zie bijlage). 

Groet, 
 

Van:    
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 15:01 
Aan:    
Onderwerp: RE: Voorbereiding bila Focco en Sandor ‐ dank ! 

Ha  

Weet nog: de stas werd net tijdens het debat op punt aanpassen ETS-prijs bevraagd door de VVD. Ze leek de 
vraag niet helemaal te begrijpen en heeft aangegeven er nog schriftelijk op terug te komen, maar het antwoord 
dat K&E had meegegeven in de schorsing was iig: onmogelijk, gaan we niet doen. Ik heb gevraagd aan Kimberley 
hoe zei dat zag, en haar argumenten lijken me om eerlijk te zijn vooral zoeken naar een manier om de boel te 
houden zoals het al is. Begrijpelijke afweging in algemene zin, maar ik vind dat we hier wel een bijzonder geval te 
pakken hebben (zoals jij ook schetst in je notitie). 

Ik app jullie even door wat Kimberley als argumentatie aangaf.  

Daarnaast verwees een van de partijen (ik geloof CU) naar een motie die kennelijk ook had opgeroepen tot het 
aanpassen van de SDE++ dit najaar aan de hand van de ETS-ontwikkelingen. Kennen jullie die motie? 

Groet! 
  

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 14:57 
Aan: Jong ‐  @minezk.nl>;   

@minezk.nl>;  @minezk.nl> 
Onderwerp: Voorbereiding bila   ‐ dank ! 

Dag  

Veel dank voor jullie nuttige opmerkingen, ik heb hier graag gebruik van gemaakt ! Voor de definitieve versie zie 
bijlage. 

: fijn dat je er morgen bij kunt zijn ! Als het goed is heb je uitnodiging ontvangen, zo niet laat me dan 
graag weten. 

Groet, 
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Voorbereiding overleg DGBI-DGKE inz. SDE++ 2021 

Datum en Tijd Vrijdag 11 juni 14:15 – 14:45 
Locatie Via MS Teams 

 Deelnemers B&I: DGBI en  (TOP) 
K&E: DGKE en  
(allen E) 
AEP:  

 Agendapunten 1. Interesse in CCS vs. beschikbaar budget SDE++ 2021
2. Basisprijs industriële CO2-reducerende opties (2/3e l.t. ETS-prijs)
3. Opslag CO2 in het buitenland / bilaterale overeenkomsten

Doel overleg Afstemming 

Kernboodschappen Proces toelichten:  
U kunt aangeven dat: 

• in de oplegnota (zie bijlage) voor de staatssecretaris duidelijk de
consequenties moeten staan wat betreft de keuzes inzake de
betreffende agendapunten (zoals het risico op onnodige
vertraging van grote industriële CO2-reductie projecten, extra
maatschappelijke kosten voor CCS door opknippen in
verschillende rondes en de discussie over het grote budgetbeslag
van CCS in de SDE++. Welke keuze ook gemaakt wordt, het zal
waarschijnlijk maatschappelijke discussie opleveren);

• u er naar wilt streven deze keuzes tijdens dit gesprek
gezamenlijk te maken en niet ter beslissing aan de
staatssecretaris voor te leggen.

1. Interesse in CCS vs. beschikbaar budget SDE++ 2021

Annotatie: 
Voor de SDE++ 2021 is een ‘rat race’ om het resterende CCS-plafond 
(nog 4,7 Mton voor de industrie en nog 3 Mton voor de elektriciteitssector 
waaronder Vattenfal) ontstaan. Emittenten voelen zich min of meer 
‘gedwongen’ al in 2021 aan de SDE++ deel te nemen. De (potentiële) 
interesse vanuit de industrie (inclusief AVI’s) voor CCS in de SDE++ 
2021 is dan ook heel fors: 10,4 Mton met een geschatte tegenwaarde 
van € 15,8 mld. Het beschikbare budget voor de SDE++ 2021 ronde (5 
oktober – 11 november) is € 5,0 mld. Zowel plafond als budget SDE++ 
2021 zijn dus knellend. Terwijl bij volledige gunning van subsidie aan 
betreffende projecten een forse stap richting de industriële 
klimaatopgave gezet zou kunnen worden. Op basis van de bekende CCS-
plannen en de per emittent verwachte benodigde subsidie-intensiteit 
lijken Tata Steel, de AVI’s en Zeeland Refinery ernaast te grijpen. Door 
laatstgenoemde zal Aramis daardoor wellicht niet genoeg startcapaciteit 
behalen. Zie het schema in de toelichting. Mogelijk lopen beide projecten 
hierdoor onnodig vertraging op.  

Voorstel bespreekpunt 
U kunt pleiten voor (a) een verhoging van het budget van de SDE++ 
2021 (nu: € 5 mrd) én voor (b) (het reeds voorbereiden op) een extra 
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ronde (voorjaarsronde) van de SDE++ in 2022 in het geval de voorziene 
interesse in de SDE++ 2021 daadwerkelijk materialiseert.   
Van beide opties nu de geïnventariseerde voor- en nadelen: 

a) Verhoging budget SDE++ 2021 – de voordelen:
• Een verhoging vergroot de kans dat de voorziene CCS-projecten

(waarvan een aantal een budgetbeslag van meerdere miljarden
euro’s heeft) na dit jaar duidelijkheid hebben over de
mogelijkheid om het project ook daadwerkelijk te realiseren; dit
voorkomt onnodig budgetbeslag bij de Rijksoverheid en
strategische onduidelijkheid bij de bedrijven, als bij een beperkte
toekenning uiteindelijk toch van het project wordt afgezien.
Tevens verkleint dit het vollooprisico van de infrastructuur,
waardoor de (SDE++-) kosten lager worden (hoger startvolume
zorgt voor lagere eenheidsprijzen). De voordelen van het
bundelen van volumes werken bij CCS sterker door dan eventuele
kostprijsreductie bij concurrentie. De concurrentie zit immers bij
de afvang (relatief beperkte kosten) en de voornaamste kosten
zitten bij het transport en opslag die de concurrenten delen. De
kosten dalen aanzienlijk bij meer volume.

• Lost mogelijk in één keer een groot deel van de CCS-file voor de
SDE++ op, waarna vanaf 2022 de duurdere technieken in de
SDE++ weer de kans krijgen;

• Verkleint de kans dat het SDE++ 2021 budget vrijwel volledig
naar CCS gaat, met negatieve gevolgen voor draagvlak voor de
SDE++, voor CCS en voor het beeld van de klimaattransitie;

• Als we CCS daadwerkelijk van de grond willen laten komen, en
we smeren de SDE++ voor CCS heel breed uit over meerdere
jaren dan heb je een grotere kans dat CCS minder snel of niet
van de grond komt. Dit pleit voor een verhoging budget (of extra
ronde). Zie ook voordelen optie b.

a) Verhoging budget SDE++ 2021 – de nadelen:

• Zal slechts deels werken door knellend plafond voor de industrie.
Zie ook nadelen optie b;

• Des te hoger het budget des te groter de kans dat het budget
niet knellend is, hetgeen staatssteunissues zou kunnen opleveren
en concurrentie vermindert. Deze situatie zou zich kunnen
voordoen als de interesse voor CCS tóch niet concretiseert in
SDE++ aanvragen (=argument K&E);

• Kan door industrie/bedrijfsleven die nu geen kans heeft in de
SDE++  worden opgevat als dolk in de rug (=argument K&E). Zie
ook nadelen optie b.

• Het is heel lastig om in te schatten met hoeveel het budget
verhoogd zou moeten worden, omdat:
(a) Het lastig is om op voorhand in te schatten of alle partijen
ook het maximaal toegestane bedrag per afgevangen ton CO2
zullen aanvragen;



(b) de diverse CCS-projecten van de emittenten nog – in meer of
mindere mate – onzeker zijn, zowel wat betreft ‘doorgaan’ als
wat betreft het aantal Mton;
(c) Athos en Aramis als transport- en opslagpartij een bepaalde
(forse) minimum startbenutting (in Mton) nodig hebben om
doorgang te kunnen vinden, waardoor door emittenten van
eventueel gegunde SDE++ moet worden afgezien als deze
minimum omvang niet gehaald wordt;
(d) de negatieve emissies van de AVI’s niet onder het plafond van
de industrie vallen.

b) Extra voorjaarsronde SDE++ 2022 – de voordelen:

• Loopt niet vooruit op mogelijke interesse maar acteert pas
wanneer deze daadwerkelijk materialiseert bij inschrijvingen
SDE++ 2021. Draagvlak voor extra budget voor CCS zal daarmee
waarschijnlijk groter zijn, mogelijk vergezeld door een verhoging
van het industriële plafond o.b.v. Fit-for-55;

• Kan met budget en evt. plafond goed inspelen op de CCS-
interesse, nu deze bekend is. Dit kan dan aansluiten bij het beleid
van een nieuw kabinet;

• Lost een half jaar later wellicht alsnog de CCS-file op, waarmee
de benodigde infrastructuur (o.a. Athos en Aramis)
mogelijkerwijs alsnog gerealiseerd kan worden, weliswaar tegen
vermoedelijk hogere SDE++ kosten wegens “opbreken in 2-en”;

• Als we CCS daadwerkelijk van de grond willen laten komen, en
we smeren de SDE++ voor CCS heel breed uit over meerdere
jaren dan heb je een grotere kans dat CCS minder snel of niet
van de grond komt. Dit pleit voor een (verhoging budget of) extra
ronde. Zie ook voordelen optie a.

b) Extra voorjaarsronde SDE++ 2022 – de nadelen:

• “Breekt de toekenning van SDE++ aan CCS in 2-en” waardoor
totaalkosten voor CCS vermoedelijk stijgen en minimale
bezettingsgraden niet gehaald worden, hetgeen met één ronde
mogelijk voorkomen kan worden;

• Zal slechts deels werken door knellend plafond voor de industrie
Zie ook nadelen optie a;

• Kan door industrie/bedrijfsleven die nu geen kans heeft in de
SDE++  worden opgevat als dolk in de rug (=argument K&E). Zie
ook nadelen optie a.

Toelichting: 



 

 
2. Basisprijs industriële CO2-reducerende opties (2/3e lange termijn 

ETS-prijs) 
 
Annotatie: 
Binnen de SDE-systematiek wordt middels het correctiebedrag 
gecorrigeerd voor de marktwaarde van het product, bij de 
industriële CO2-reducerende opties is dat de EU ETS-prijs. Gezien 
het correctiebedrag kan fluctueren wordt per categorie een 
ondergrens vastgesteld: de basisprijs, gedefinieerd als 2/3e van 
de lange termijn marktprijs. In het geval van de industriële CO2-
reducerende opties is deze basisprijs voor de SDE++ 2021 
vastgesteld op 2/3e van de door PBL ingeschatte EU ETS-prijs van 
2021-2035 (KEV20) ad. € 39,90 is € 26,60. Gezien de huidige EU 
ETS-prijs met zo’n € 51 bijna het dubbele daarvan is, wordt bij 
toekenning van SDE++ budget een groot bedrag aan 
verzekeringspremie gereserveerd hetgeen het aantal te gunnen 
projecten behoorlijk beperkt. ‘Back of the envelope’ berekening 
geeft aan dat dit miljarden kan schelen. 
In het Commissiedebat Klimaat en Energie van 10 juni is vanuit 
meerdere partijen ook op een realistischer ETS-prijs 
aangedrongen. Verder is er de Motie Grinwis van 11 mei (zie 
bijlage) die de regering verzoekt, in het toekennen van SDE++-
subsidies verstandig te anticiperen op de gestegen en nog steeds 
stijgende ETS-prijs voor CO2, zodat het tempo van de 
energietransitie omhooggaat en zo veel mogelijk wordt 
voorkomen dat reserves in de SDE++ verder oplopen. De Stas 
heeft hierop middels de Kamerbrief van 8 juni (zie bijlage) 
gereageerd door aan te geven vast te houden aan PBL’s KEV-
ramingen. 

 
Voorstel bespreekpunt:  

• U kunt aangeven dat een andere lange termijn ETS-prijs 
(dan de PBL-inschatting o.b.v. KEV20) gewenst is, welk 
dichter bij de realiteit staat, opdat minder budget 
nodeloos gereserveerd wordt en ook “naar buiten” een 
realistischer beeld van de daadwerkelijke subsidies wordt 
geschetst. Mogelijkheden voor een andere lange termijn 
ETS-prijs zijn de verwachtingen van Bloomberg of 
ThompsonReuters; 

• U kunt ook aangeven dat voor een techniek als CCS de 
gemiddelde ETS-prijs in de periode 2021 – 2035, zoals 

10..1.c



 

PBL hanteert, niet juist is gezien vrijwel alle CCS-
projecten pas na 4 of 5 jaar van start gaan (het 
gemiddelde over 2026 – 2040 is dan veel realistischer). 
  

              Toelichting 
• K&E zal erop wijzen dat de 2/3e-systematiek is vast 

gelegd in het Besluit SDE en het besluit vanuit de EC om 
de verbreding van de SDE+ naar de SDE++ goed te 
keuren is ook gebaseerd op deze 2/3e. U kunt aangeven 
niet deze systematiek maar wel de gehanteerde lange 
termijn ETS-prijs ter discussie te stellen; 

• U kunt K&E vragen creatief te zijn voor oplossingen. 
 

3. Opslag CO2 in het buitenland / bilaterale verdragen 
 
Annotatie: 
U deelt met DGKE de mening dat SDE++ pas aan CO2 opslag in 
het buitenland kan worden toegekend wanneer op het moment 
van indienen van de SDE++ aanvraag daarvoor zowel een 
bilateraal verdrag als de internationale meetketen daartoe 
bestaat. 
 
Voorstel bespreekpunt: 
U kunt tezamen met DGKE uitspreken belang te hechten aan het 
tot stand komen van dit soort bilaterale overeenkomsten, 
bijvoorbeeld met Noorwegen. 
 
Toelichting: 
Hiermee wordt steun uitgesproken voor de werkzaamheden 
binnen EZK in deze (momenteel nog uitsluitend gericht op 
Noorwegen). 

Te vermijden  Besluitvorming overlaten aan Stas 
Achtergrondstukken in 
de bijlage  

1:  
Voorlopige oplegnota aan Stas inzake Nadere Regeling en openstelling 
SDE++ 2021 (nog aan te passen n.a.v. uitkomst van deze bespreking). 

Oplegnota aan Stas 
SDE++ 2021.pdf

 
2:  
Motie Grinwis inzake ETS-prijs 

Motie Grinwis.pdf

 
 
3:  
Kamerbrief SDE++ van 8 juni 2021. 

2021-06-08 
Voorlopige resultate   

 





1

Van:
Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 13:23
Aan:
CC:  

Onderwerp: Stukken voor overdracht TSN
Bijlagen: Overdracht doc TSN.docx; Planning opvolging EoP - versie stuurgroep 15-6.xlsx; Bijlage 4: mails 

en documenten overdracht Tata

Ha , 

In de bijlage de stukken voor onze bespreking maandag over de overdracht van TSN, en tevens alle 
achtergrondstukken verzameld in één mail in de bijlage.  

@Secretariaat, zouden jullie de eerste twee in ibabs willen hangen voor  ‘Bijlage 4’ mag ook maar is een 
beetje veel denk ik  

, excuus, had dit eerst even met jullie willen afstemmen, maar gister werd wat drukker dan 
verwacht. Als jullie hierbij nog punten hebben, laat met vooral in de aanloop naar of in het gesprek zelf weten.  

Groet, 
 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Onderwerp/thema Wie in de lead In samenwerking/afstemming met 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

EoP in MR I&W, FIN, team EZK
EoP naar buiten BBR, DC
Communicatie + opvolging EoP afgestemd met alle partijen Gemeenten, PNH, I&W, FIN, team binnen EZK

Begeleiding SDE++-aanvraag door RVO Team RVO, team EZK
Troubleshoot knelpunten Team RVO, team EZK
Discussie Caps
Discussie stapelen aanvraag
Discussie ransport- en opslagindicatie Athos* TSN Team CCS, 
Zie overige aandachtspunten SDE++ onder vergunningen en 
financiering

Stikstof: intern salderen* PNH
Stikstof: extern salderen* PNH
Waterstof: marktordening en infra Prog. Waterstof, PIDI

Formuleren case + ask aan Rijk* TSN
Verkennen koppelkansen met winst milieu/overlast* PNH, I&W, 
Inbrengen case in formatie indien opportuun* Team EZK, I&W, PNH

Marktordening Team CCS
Brede verkenning Team CCS
RCR infra vergunningaanvraag TSN EZK

MER TSN PNH, gemeenten
PCR: beslissing provincie PNH
Aanvraag vergunningen TSN PNH

Concreter maken Roadmap+ + uitvoering TSN PNH, I&W, EZK
Concreet uitwerken dialoog met omgeving + uitvoering TSN Gemeenten, PNH, I&W, EZK

Werkgroep Tata Steel PNH, I&W,
Stuurgroep Tata Steel PNH, I&W,
SLA: themagroep industrie (o.a. scherp vergunnen) I&W PNH, gemeenten

SLA: gebiedsgerichte aanpak voor hoog 
blootgestelde locaties (in ontwikkeling)

I&W PNH, gemeenten

* = Tijdlijn zeer onzeker

 In uitvoering 
Besluitvorming

Roadmap+ en dialoog met omgeving 

Samenwerking overheden

Vergunningen: Infra + 
Everest

Milieu, gezondheid en 
hinder & samenwerking 

overheden

Infrastructuur

Everest

Juli augustus

CO2-reductie: base case & 
aanvullende abatement 

opties

Maart Mei JuniApril

Expression of principles

SDE++-aanvraag

Specifieke knelpunten

Aanvullende abatement opties
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09.00 Dagstart PSC-19 09.00 Dagstart PSC-19 09.00 Dagstart PSC-19 09.00 Dagstart PSC-19 09.00 Dagstart PSC-19
09.15 Dagstart T-Advies 09.15 Dagstart T-Advies 09.15 Dagstart T-Advies 09.15 Dagstart T-Advies 09.15 Dagstart T-Advies 
15.00 MT 12.30 MT Daggesprek 12.30 MT daggesprek 10.00 ACC-19 12.30 MT Daggesprek 

12.30 MCC-19 12.30 MT Daggesprek 
13.30 DOC-19

Week Planning 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Aanlevertermijn stukken DOC-
19 op maandag 12:00 uur, bij 

PSC-19.

Aanlevertermijn stukken ACC-
19 op woensdag 12:00 uur, bij 

PSC-19.
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Overdracht dossier verduurzaming Tata Steel Nederland – maandag 14 juni, 14:30 
Agenda: 
1) Strategie richting najaar

a. Open bespreking zonder stukken
2) Lopende acties + uitvoering

a. Bijlage 1
3) Agenda komende maanden

a. Bijlage 2 (zie mail)
4) Wekelijkse overleg structuren en onderhouden contacten

a. Bijlage 3
5) Mails en contactpersonen

a. Bijlage 4
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Bijlage 1: lopende issues. 
Voorstel is om voor elke vervolgstap in de tabel hieronde een actiehouder aan te wijzen, dan wel aan 
te geven dat deze open blijft. 

1. Aanvraag SDE++ CCS.
a. Stapelen mogelijk maken

Het is waarschijnlijk dat de aanvraag van Tata Steel Nederland dit najaar in ieder geval niet in
zijn geheel in de SDE++ zal passen. Met K&E en WJZ is gesproken over de mogelijkheden om
de aanvraag van de SDE++ deels in 2021 en deels in 2022 mogelijk te maken. Hiervoor
moeten 2 dingen gebeuren: 1) het moet mogelijk worden om voor 2 x hetzelfde CCS-project
SDE++ aan te vragen, en 2) er moet gecommuniceerd worden dat EZK niet voornemens is om
een bankgarantie te innen als de 2e aanvraag niet lukt en het gehele project niet kan worden
gerealiseerd.

De discussie hierover met WJZ en K&E loopt. We hebben met  en 
een call gehad. Cf. afspraak heb ik hierna een notitie gemaakt om dit punt te bespreken (zie
mail). We wachten nog op hun antwoord. Ook heb ik aangegeven dat ik het logisch zou
vinden als punt 1) nu al in de SDE++-regeling zou worden opgenomen, om onzekerheid weg
te nemen. P k heeft echter aangegeven eerst het verloop van de SDE++-ronde dit najaar
te willen afwachten, hetgeen ook wat voor valt te zeggen.

Tata Steel Nederland heeft aangegeven dat deze punten voor de realisatie van het project
van make-or-break belang zijn. Zij weten dat de interne discussie hierover bij ons loopt, over
de uitkomsten daarvan hebben we uiteraard geen toezeggingen gedaan.

Nu actie: 
Straks actie: ?

b. Vormgeving transport en opslag indicatie en marktordening CCS
Er is al veel te doen geweest rond de rollen van verschillende partijen in de nieuwe
marktordening voor CCS en de onduidelijkheid die dit zou geven richting het afgeven van een
transport- en opslagindicatie. Aanpassingen die zijn gedaan zijn o.a. het versnellen van
duidelijkheid over de marktordening richting EBN en GasUnie, het toestaan van meerdere
afgevers van een opslagindicatie voor hetzelfde project, en de discussies over de
opslagindicatie irt andere waarborgen voor realisatie van projecten.

Er leven nog vragen bij TSN over de vorm van de opslagindicatie. Conform bespreking met
o.a. David op 2 juni, heeft TSN een aantal opzetten met RVO gedeeld, om te checken of de
vorm voldoet. Verder zijn er op dit moment nog ingewikkelde discussies met EBN over de
exacte rolverdeling richting de opslagpartijen. Last but not least moet ook de Kamerbrief
over CCS nu snel uitgaan (hoewel de inhoud op hoofdlijnen dus al gedeeld is). Dit alles vereist
nog troubleshooting de komende tijd.

Nu actie:  
Straks actie:  voor TSN specifiek ? 

c. Discussie budget SDE++ en ETS-prijs in SDE++
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Zie notitie Martijn in mail. Tata eerder geïnformeerd dat we weinig/geen ruimte zien voor 
discussie over SDE++-budget, en dat ETS-prijs nog een lopende discussie is.  

Actie nu:  input vanuit casus Tata 
Actie straks: ,  input vanuit casus Tata nodig? 

d. Discussie wat er gebeurt ná de SDE++-ronde dit najaar
In samenhang bespreken met strategie

Actie nu: 
Actie straks: , ?

2. Voortgang PCR en vergunningen infra
Voor nu zijn er geen specifieke aandachtspunten in dit domein. De PCR is na de nodige discussies
met de provincie van start, en de ‘brede gebiedsverkenning’ loopt. Hierover is in het kader van
de werkgroep contact. Tata heeft wel een zorg over de voortgang van de infra-projecten in
relatie tot de indiening in de SDE++ dit najaar en realisatie binnen 5 jaar. Dit vraagt regelmatige
check.

Actie nu: s als aanspreekpunt,  als dossierhouders PCR en landelijke 
infra 

3. Onderzoek alternatieven door FNV en TSN
Op moment van schrijven is de stand als volgt:
• TSN en FNV zijn nog steeds in overleg over de partij die het onderzoek moet gaan uitvoeren.

Inmiddels begint de tijd te dringen met het oog op de uitvoering vóór dat er beslissingen
genomen moeten worden over de route dit najaar.

• De stas heeft in de Kamer aangegeven nog schriftelijk terug te komen op de vraag hoe nauw
de overheid betrokken moet zijn. Beleidsmatig zitten we hier niet anders in dan voor het
debat: nauw betrokken, ook input vanuit ons, maar geen opdrachtgever zowel vanwege
aanbesteding als vanwege onafhankelijkheid.

• WJZ ( ) is op de hoogte. Hij heeft aangegeven te kunnen meeschrijven
aan stuk over subsidiabiliteit van de verschillende opties voor het onderzoek. Wij moeten
hoe dan ook in de gaten houden dat we die input leveren. Dit vereist actie vanuit ons.

• Patrick is ook bezig met de input op de gedeeltes van het staatssteunkader van de EC die nu
geconsulteerd worden. Daarin moeten DRI,  EAF, etc meelopen, omdat alle ruimte die
we hierin krijgen van Europa op de kortst mogelijke termijn de nationale opties hoe dan ook
verbreden.  Dit vereist ook actie vanuit ons.

Actie nu:  
Actie straks:  & ? 

4. Aanvullende reducties
Een eerste, goede bijeenkomst over de mogelijkheden voor aanvullende reducties en synergieën
met milieuopties met de meest betrokken stakeholders (I&W, PNH, TSN, EZK) is geweest. Deze
vertrouwelijke meetings zouden vaker moeten plaatsvinden om vertrouwen ook tussen TSN
enerzijds en PNH/I&W anderzijds om opties in openheid te bespreken te doen toenemen. Echter,
I&W was eerst terughoudend vanwege andere filosofie op sturen op milieuprestaties richting
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bedrijven, en TSN is wisselend terughoudend vanwege de openbare discussies over de eigen 
bedrijfsvoering (zoals huidige discussie FNV-plan).  
 
O.a. PNH en I&W hebben al aangegeven snel verder te willen spreken over dit onderwerp, ook 
met oog op de formatie. Wij willen dat ook. TSN heeft aangegeven intern te beraden waar het nu 
staat tov basecase en Roadmap+, en wat het daarbij op welke termijn de komende tijd met ons 
kan en wil delen. Dit vereist aandacht komende weken.  
 
Zie voor de inhoud van de aanvullende reductieopties o.a. de nota voor de minister en stas van 
28 mei, en de appreciatie van de opties ten behoeve van Urgenda, zoals opgenomen in de mail. 
Belangrijk punt hierbij is dat het tov eerder inzicht de optie met de meeste reductie niet is van 
CCS in combi met DRI, maar van CCS in combi met o.a.  
 
Zie voor meer technische achtergrond de dataroom waarin Tata Steel documenten upload. 
 
Actie nu: coördinatie van deze optie nu bij ; financiële doorrekening door  technische 
inzichten door RVO onder coördinatie van Meike. 
Actie straks: ?  
 
5. Financiën 
Situatie zoals bekend: Tata wacht nog altijd tot het nieuwe deelbare cijfers heeft met 
goedkeuring vanuit India.  

 Wordt dinsdag geagendeerd voor 
overleg .  
 
Actie nu:  als contactpersoon bij TSN,  voor doorrekening en contact PWC 
Actie straks: ? 

 
6. Economische Veiligheid 
Issues bekend, zie voor inhoud de notitie die maandag 14 juni met  besproken wordt. 
Minister en Stas zijn hier met nota 28 mei ook over geïnformeerd, maar hebben geen 
opmerkingen gemaakt in het overleg en ook niet op de nota.  
 
Actie nu:  
Actie straks:  
 

 
7. Innovation Fund 
Met  is contact geweest over zowel het issue van het stapelen van innovation 
fund subsidie en SDE++ (een statement van de EC zou uitgelegd kunnen worden als dat dit niet 
zou mogen, volgens onze juristen mag dit wel) en een support letter. RVO ( ) is ook nauw 
aangesloten op deze aanvraag. Verder vanuit ons op deze termijn geen actie nodig, wel 
troubleshooting.  
 
Actie nu:  aangehaakt voor overall beeld 
Actie straks:  aangehaakt voor overall beeld 
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8. RFF en Groeifonds 
Contact is gelegd tussen  en de betrokkenen van TSN. Op dit moment geen 
verdere actie nodig, wel in de gaten houden wat nieuwe ontwikkelingen zijn rond deze fondsen 
en hoe ze dit najaar mogelijk een rol zouden kunnen spelen om de projecten van de grond te 
tillen.  
 
9. Parlementair/extern 
• Er is een Commissiedebat specifiek over Tata gepland op 8 juli 
• De vragen uit het commissiedebat K&E moeten beantwoord worden. De beantwoording die 

is aangeleverd tijdens het debat zelf en het dossier zijn opgenomen bij de documenten in 
bijlage 4. K&E zal de beantwoording van aanvullende vragen coördineren.  

• De Stas heeft ook toegezegd nog terug te komen op de betrokkenheid van EZK bij het 
onderzoek. Dit moet ook terugkomen in de beantwoording van de vragen. Zie verder punt 3.  

• De brief van milieupartijen moet worden beantwoorden. Ik zal deze de lijn in brengen, maar 
verzending (naar alle partijen, dus niet alleen naar milieudefensie, en eventueel ook afschrift 
naar de Kamer) en afstemming met o.a. I&W (zet nu in op medeondertekening) zal mogelijk 
nog wel doorlopen ná mijn vertrek.  

 
Actie nu:  
Actie straks: ? 

 
Bijlage 2: agenda komende maanden (zie planning stuurgroep in bijlage) 
 
Bijlage 3: Wekelijkse overlegstructuren en onderhouden contacten.  

• Overleggen vast:  
o Elke woensdag: bijpraat TSN met  

. Voorbereiding nu: Bas (zie voorbeeld bij stukken). Voorbereiding straks (?) 
o Elke woensdag: teamoverleg met  

Voorbereiding nu: (zie voorbeeld bij stukken). Voorbereiding straks (?) 
o Elke dinsdag en donderdag: vast overleg met TSN over lopende zaken opvolging EoP 

en aanvullende reductieopties. Organisatie overleg bij TSN, agenda gezamenlijk. Nu: 
s. Straks: ? 

o Om de week, op woensdag: afspraak met  en teams 
TSN en EZK over voortgang. Organisatie overleg bij TSN, bespreken samen agenda, zij 
delen dag vantevoren presentatie, wij bereiden  voor. Nu: . Straks? 

o Om de week: werkgroep overheden. Deelname: IJmond gemeenten, PNH, I&W, EZK.  
EZK bereid agenda voor, in overleg met deelnemers.  

o Om de maand: stuurgroep overheden. Deelname zelfde als werkgroep, maar dan op 
MT/directeursniveau. Coordinatie voorbereiding en organisatie nu: S  Straks: 
Sharief. Voorbereiding  en inhoudelijke stukken nu:  Straks: ? 

• Incidenteel: 
o Identificeren momenten informeren  en bewindspersonen in gezamenlijkheid 

tijdens overleggen woensdag.  
o Team VI waar nodig bijpraten in weekoverleg op maandag en met stukken. 
o Volgende mensen moeten enigszins aangesloten blijven als dat niet vanzelf gaat: 

  FIN/IRF (vorige week presentatie kon rekenen op brede 
belangstelling FIN – naast IRF ook fiscaal en AFEP) 

 , FNV 
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Van:
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 10:12
Aan:
Onderwerp: Notitie zoals dinsdag besproken
Bijlagen: SDE++, CCS & stapelen.docx

Dag   

In de bijlage de notitie zoals dinsdag besproken. Dit is een aanzet die zeker nog aanvulling van jullie behoeft (ik 
weet bijvoorbeeld niets van het CCS/CCU punt waarvan  aangaf dat het ook speelt, ik geef verschillende 

�voorzetten voor risico s op basis van wat  me vertelde maar weet daar natuurlijk minder van dan hij, 
etc). Hoor graag jullie aanvullingen.  

Groet, 
 

 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag .......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Stapelen aanvraag en innen bankgarantie bij non-realisatie voor grote CCS-projecten dit jaar 

Aanleiding/achtergrond 
Dit najaar worden verschillende grote CCS-projecten verwacht in de SDE++ (zie tabel in de bijlage). 
De kans is groot dat het budget uitgeput is voordat alle aanvragen worden gehonoreerd. Vanwege de 
omvang van deze aanvragen is het heel wel mogelijk dat een aanvraag gedeeltelijk wel en 
gedeeltelijk niet gehonoreerd kan worden. Ter illustratie: de aanvraag van TSN zou op zichzelf al 
groter kunnen zijn dan dat van het hele beschikbare verplichtingenbudget in de SDE++ dit najaar (>€7 
miljard vs. €5 miljard).  

Deze projecten zijn vaak niet rendabel als ze slechts voor een gedeelte gehonoreerd kunnen worden. 
Tegelijkertijd zijn ze mogelijk te groot om in één SDE++-ronde te vallen. Een mogelijke oplossing voor 
deze partijen kan zijn om in 2 of zelfs 3 verschillende SDE++-rondes mee te dingen naar budget, en zo 
voldoende ondersteuning te verkrijgen voor realisatie van het project.  

Als we deze optie mogelijk willen maken, moeten er twee zaken geregeld worden: 
1) Het moet mogelijk gemaakt worden om voor toepassingen van CCS bij dezelfde installatie

twee verschillende aanvragen te doen in twee verschillende jaren.
Voorstel voor oplossing:  hiervoor kan voor CCS een uitzondering worden opgenomen in het
besluit SDE++ op het verbod om twee aanvragen voor dezelfde installatie te doen, zoals
eerder toegepast voor bij- en meestook van biomassa.

2) Het moet duidelijk zijn dat bedrijven geen boete (in de vorm van het innen van de
bankgarantie die partijen moeten inleveren bij het accepteren van de aanvraag) zullen
krijgen als ze subsidie voor een eerste deel van hun project accepteren en het ze vervolgens
niet lukt om voor dit tweede deel ook subsidie te krijgen vanwege concurrentie in volgende
rondes van de SDE++.
Voorstel voor oplossing: dit kan door de betreffende bedrijven een brief te sturen dat de
Staat niet voornemens is om gebruik te maken van de bankgarantie in het voorkomende
geval.

Voor- en nadelen van deze voorstellen 
Voor- en nadelen van beide voorstellen 
Voordelen:  

• Zonder deze ingrepen zou de voortgang van verschillende grote projecten (met name: CCS in
Zeeland en bij Athos/Tata in het Noordzeekanaalgebied) vertraagd of zelfs stilgelegd kunnen
worden, met negatieve gevolgen voor het doelbereik.

• De systematiek van de SDE++ kan hiermee passend gemaakt worden voor zeer grote
projecten die in één keer veel klimaatwinst opleveren, zonder dat de budgetten van de
SDE++ in specifieke jaren veel groter hoeft te worden gemaakt.

Nadelen: 
• Deze opties leiden tot mogelijk groot budgetbeslag waarvan het onzeker is of dit ook leidt tot

realisatie van projecten: totdat het een jaar later duidelijk is geworden dat een partij ook een
tweede beschikking heeft gekregen, leidt het budgetbeslag niet tot realisatie van
maatregelen voor CO2-reductie. Andere projecten, die zijn afgevallen in de concurrentie om
SDE++-budget, hadden mogelijk wel tot klimaatwinst kunnen leiden.

• Een brief dat EZK niet voornemens is gebruik te maken van de bankgarantie biedt naar
huidige inschatting slechts beperkte juridische zekerheid (bijvoorbeeld tegen een andere
politieke inschatting over enkele jaren).
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Tabel 1: mogelijke indineingen voor CCS in de SDE++ 2021 
Emittent Mton / jr Beslag op Beoogde Basisbedrag Basisprijs Subsidieclaim 

ind. 
Plafond transport- en (per ton CO2) (per ton CO2) (in mln.) 
(Mton / jr) opslagparti 
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Van: )
Verzonden: maandag 7 juni 2021 16:17
Aan:
Onderwerp: RE: regelingen SDE++ 2021

Die beperking is er nog wel, maar vraagt een wijziging van het Besluit, maar is pas urgent/nodig bij een volgende 
openstelling. 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie Elektriciteit 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag 
M +31 (0)6   

@minezk.nl

Van:    
Verzonden: maandag 7 juni 2021 16:16 
Aan:    
Onderwerp: RE: regelingen SDE++ 2021 

Ah sorry dan lees ik verkeerd. Het gaat idd om twee verschillende rondes, deze en volgend jaar. Als dat hiermee 
mogelijk is heb ik niets gezegd.  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 7 juni 2021 16:15 
Aan:  @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: regelingen SDE++ 2021 

Beste  maar dit gaat over meerdere aanvragen in één ronde. TSN wil toch niet meerdere aanvragen dit najaar 
laten toekennen? Voor dezelfde installatie? 

Ik zal even navragen hoe dat zat bij CCS dit jaar, want daar zijn ook twee aanvragen gedaan op dezelfde locatie, 
maar volgens mij waren dat twee subcategorieën.  

Met vriendelijke groet, 

 

Directie Elektriciteit 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag 
M +31 (   

@minezk.nl

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 7 juni 2021 16:01 
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Aan: @minezk.nl> 
CC:  @minezk.nl>;  @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: regelingen SDE++ 2021 

Hi ,  

Dank hiervoor. Ik heb een vraag irt onderstaande punt, artikel 2 lid 3 van de aanwijzingsregeling. Hiervoor gingen we 
toch een uitzondering maken voor CCS? Dit hangt samen met de notitie die ik naar jou en Dirk-Jan gestuurd heb.  

Groet! 
 

Per categorie productie-installaties kan in de periode, genoemd in het eerste lid, per adres waarop een productie-
installatie wordt geplaatst maximaal één aanvraag worden ingediend. 

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 12:23 
Aan:  @minezk.nl>;  @rvo.nl>; 
' @minienw.nl>;  @minezk.nl>; 

@minezk.nl>;  
@minlnv.nl>;  @minienw.nl'; 
@minbzk.nl';  @rvo.nl>;  @minfin.nl' 

@minfin.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  @minezk.nl>;   

@minlnv.nl>;  @minienw.nl>;  )' 
@minfin.nl>;  @minezk.nl>;   

@minlnv.nl>;  @rvo.nl> 
@pbl.nl>;  @pbl.nl> 

Onderwerp: regelingen SDE++ 2021 

Beste werkgroep-leden, 

Na de eerste openstellingsronde van de verbrede SDE+, waarbij meer technieken die CO2-uitstoot aan bod 
kunnen komen, hebben we allemaal hard hebben gewerkt aan de regelingen voor 2021. Bijgevoegd vinden jullie 
de vergevorderde concept regelingen (de aanwijzingsregeling en uitvoeringsregeling) en toelichtingen. In de 
aanwijzingsregeling staat welke categorieën technieken worden opengesteld, en in de uitvoeringsregeling punten 
die relevant zijn voor de uitvoering (zoals de meetketen, aanvraagvereisten zoals vergunningen en de 
haalbaarheidsstudie). De bijbehorende toelichtingen staan apart. Deze vergevorderde concepten liggen nu voor bij 
onze WJZ, om deze af te ronden. 

Om jullie voldoende leestijd te geven, stuur ik jullie hierbij deze documenten, met het verzoek om hier uiterlijk 
dinsdag 8 juni op te reageren. Veel van de letterlijk teksten en/of de strekking daarvan zijn al bilateraal met jullie 
besproken. Mocht deze deadline niet mogelijk zijn, neem dan even contact op. In sommige gevallen is een overleg 
behulpzamer/sneller/etc. Als jullie concrete tekstsuggesties hebben voor de regelingen of toelichtingen, echt enkel 
in track changes (eventueel voorzien van een tekstballonnetje voor nadere duiding). Als er bespreekpunten zijn 
dan dit graag in de e-mail aangeven. 

Nadat we jullie input hebben verwerkt, zal ik de regelingen naar verwachting eind volgende week aan de 
stuurgroep sturen om hen te informeren over de uiteindelijke regelingen, welke we vervolgens aan onze Stas 
Klimaat en Energie voorleggen voor ondertekening. Daarna zal de regeling worden gepubliceerd in de 
Staatscourant. 

Mochten jullie nog vragen/opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag. Nogmaals dank voor jullie vele werk. 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie Elektriciteit 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag 
M +31 (0)6   

@minezk.nl
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