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I 

 

Disclaimer 

Guidehouse Netherlands B.V. geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van dit rapport 
en de verleende diensten.  

Guidehouse Netherlands B.V. stelt in dit rapport verwachtingen en scenario’s volgens 
methoden en werkwijzen die van een goed consultant verwacht mogen worden en die in de 
markt gebruikelijk zijn. Guidehouse geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van het 
rapport en de verleende diensten, noch ten aanzien van de conclusies die uit dit rapport 
getrokken (kunnen) worden. Analyses en conclusies uit dit rapport zijn gebaseerd op 
aannames die Guidehouse Netherlands B.V. heeft gedaan en die betrekking hebben op 
economische groei, vraag, productie, etc. Deze aannames behoeven niet juist te zijn en zijn 
in ieder geval aan verandering onderhevig. Toekomstige getallen of resultaten kunnen 
significant afwijken van een verwachting of schatting waarop deze analyses zijn gebaseerd.  

De analyse vervat in dit rapport is (gedeeltelijk) gebaseerd op informatie die niet door 
Guidehouse is opgesteld, maar afkomstig is van anderen. Die informatie is niet door 
Guidehouse gecontroleerd. Guidehouse gaat ervan uit dat deze informatie betrouwbaar, juist 
en volledig is, maar Guidehouse garandeert niet dat dat in ieder opzicht voor deze informatie 
geldt.  

Afgaan op de inhoud, data, informatie, meningen en/of conclusies van dit rapport, komt geheel 
voor risico van EZK. Guidehouse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud 
van dit rapport, noch voor het gebruik van dit rapport door EZK.  
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Samenvatting 

Samenvatting  

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe en met welke hoeveelheid 
broeikasgasemissies in de industrie teruggedrongen dienen te worden tot 2030.1 De 
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) draagt bij aan het 
behalen van het klimaatakkoord door subsidie te verschaffen aan bedrijven en instellingen die 
hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen.2 Eén van de 
technologieën die mogelijk in de 2021 ronde van de SDE++ wordt gestimuleerd is de afvang 
en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS).  

Het klimaatakkoord voorziet in een zeef op subsidies voor CCS. Het doel van de zeef is ervoor 
te zorgen dat CCS alleen wordt gesubsidieerd als er geen aantoonbare kosteneffectieve 
alternatieven zijn. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 
Navigant (nu: Guidehouse) in 2019 onderzoek gedaan naar welke technische maatregelen 
een alternatief kunnen zijn voor CCS.3 Dit jaar is gevraagd een vervolgonderzoek uit te voeren 
om te bepalen of bepaalde ontwikkelingen de overwegingen en conclusies van vorig jaar 
veranderen. 

Dit onderzoek richt zich uitdrukkelijk niet op hoe de zeef uitwerkt in de beoordeling van 
subsidieaanvragen onder de SDE++. Binnen de analogie van de zeef geeft de studie aan 
welke factoren de gaten in de zeef kunnen beïnvloeden, maar schrijft niet voor hoe groot de 
gaten in de zeef precies moeten zijn. 

Een eerste evaluatie van een longlist technische maatregelen resulteert in selectie van acht 
technologieën voor verder onderzoek. Nadere analyse van geselecteerde maatregelen laat 
zien dat sommigen een mogelijk alternatief voor CCS kunnen vormen, maar niet zonder 
risico’s: 

• Efficiëntere staalproductie: groot potentieel tot emissiereductie maar langere weg 
tot realisatie dan CCS; 

• Industriële restwarmte: snel implementeerbare en betrouwbare technologie maar 
een lagere CO2-reductie dan CCS; 

• Procesintensificatie: geen alternatieven geïdentificeerd maar mogelijk aanvullend 
onderzoek nodig omdat de evaluatie sterk afhankelijk is van de 
procesintensificatietechniek en lokale toepassing; 

• Stoomrecompressie: snel implementeerbare en betrouwbare technologie maar een 
lagere CO2-reductie dan CCS; 

• CCU in chemicaliën: de meest schaalbare technologieën zijn nog niet voldoende 
ontwikkeld om als alternatief op CCS te kunnen worden gezien; 

 
1 Klimaatakkoord, 2019  
2 “Aanvragen Stimulering Duurzame Energietransitie”, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energietransitie/aanvragen-sde  
3 Navigant, Technische alternatieven voor CCS in Nederland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
2019. Navigant is nu onderdeel van Guidehouse. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energietransitie/aanvragen-sde
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• Directe toepassing van CO2: betrouwbare en bewezen technologie die snel 
geïmplementeerd kan worden maar er blijven onzekerheden rond klimaateffectiviteit 
ten opzichte van CCS, mede doordat directe toepassing in broeikassen 
seizoensgebonden is; 

• Biomassa als feedstock: technologieën met CO2-reductiepotentieel vergelijkbaar 
met CCS zijn onvoldoende ontwikkeld; 

• Biomassa voor warmte: betrouwbare en haalbare technologie met hoge CO2-
reductie maar met risico’s rond publieke acceptatie. 

De directe toepassing van CO2 en biomassa voor warmte lijken een mogelijk alternatief te 
kunnen zijn voor CCS. Directe toepassing van CO2 is direct implementeerbaar, maar er blijven 
bezwaren rondom klimaateffectiviteit. Ook is een zeer schaalbare toepassing, glastuinbouw, 
seizoensgebonden wat betekent dat de afgevangen CO2 niet het hele jaar door gebruikt kan 
worden. Biomassa wordt al geruime tijd in Nederland ingezet voor warmte, bijvoorbeeld in 
energieproductie, stadsverwarming, voedingsindustrie en recycling en is relevant voor 
bronnen waarop CCS kan worden toegepast. Echter, uitdagingen zitten in de risicoperceptie 
van de beschikbaarheid van biomassa en het publieke debat rondom de inzet van biomassa. 

Sommige van de hierboven genoemde categorieën van maatregelen zijn sterk heterogeen, 
zoals procesintensificatie of efficiëntere staalproductie. Hierom is het goed om in volgende 
iteraties van de zeef op een hoger detailniveau naar deze maatregelen te kijken.
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Achtergrond 

1. CCS zal alleen worden gesubsidieerd als er geen aantoonbare 
kosteneffectieve alternatieven zijn 

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe en met welke hoeveelheid 
broeikasgasemissies in de industrie teruggedrongen dienen te worden tot 2030.4 De 
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) draagt bij aan het 
behalen van het klimaatakkoord door subsidie te verschaffen aan bedrijven en instellingen die 
hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerence technieken toepassen.5  

Eén van de technologieën die met de SDE++ wordt gestimuleerd is de afvang en opslag van 
CO2, ook wel bekend als Carbon Capture and Storage (CCS). In het Klimaatakkoord is 
afgesproken om de subsidiëring van CCS te beperken door het hanteren van een plafond, 
een horizon en een zeef: 

• Plafond: het plafond geeft de maximale jaarlijkse CO2-reductie met CCS aan die wordt 
gesubsidieerd; 

• Horizon: de horizon geeft de maximale termijn weer waarover CCS wordt 
gesubsidieerd; 

• Zeef: de zeef zorgt ervoor dat CCS alleen wordt gesubsidieerd op die plekken waar er 
geen aantoonbare kosteneffectieve alternatieve maatregelen zijn.  

Op basis van onafhankelijk advies zal hieraan jaarlijks invulling worden gegeven.4 In opdracht 
van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Navigant (nu: Guidehouse) 
in 2019 onderzoek gedaan naar technologieën die als alternatief kunnen dienen voor CCS.6  

Dit jaar is gevraagd een vervolgonderzoek uit te voeren. Zijn er ontwikkelingen geweest die 
de overwegingen en conclusies van vorig jaar veranderen? 

Om deze vraag te beantwoorden heeft Guidehouse gebruik gemaakt van een 
literatuuronderzoek en kostenanalyse om de technische alternatieven in kaart te brengen en 
te beoordelen met de in 2019 vastgestelde criteria.6 De methodologie wordt beschreven in 
Appendix A.  

Daarnaast zijn experts geraadpleegd, deels aangewezen door belanghebbenden uit industrie 
en maatschappelijke organisaties. De volgende experts zijn onder andere geraadpleegd: 

• Robert Koelemeijer (PBL) 

• Ton van Dril (TNO) 

• Prof. Machiel Mulder (Rijksuniversiteit Groningen) 

De eerste twee personen waren alleen betrokken in het verifiëren van de voorselectie. De 
auteurs zijn alle reviewers dankbaar voor hun constructieve inbreng. Alle bevindingen in dit 
rapport komen voor rekening van de auteurs. 

Dit onderzoek richt zich op het evalueren van mogelijke alternatieven voor CCS. Dit onderzoek 
beoogt niet om CCS of de subsidie-intensiteit voor CCS evalueren. Hiervoor is immers de 
SDE++, inclusief publieke consultatie, de beproefde manier van werken.  

 

 
4 Klimaatakkoord, 2019  
5 “Aanvragen Stimulering Duurzame Energietransitie”, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energietransitie/aanvragen-sde  
6 Navigant, Technische alternatieven voor CCS in Nederland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
2019  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energietransitie/aanvragen-sde
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Inventarisatie 

2. Eerste evaluatie van longlist technische maatregelen resulteert in 
selectie van acht technologieën voor verder onderzoek 

Samenvatting 

Er zijn 26 maatregelen geïdentificeerd die een alternatief kunnen zijn voor CCS, verspreid 
over zes categorieën: energie-efficiëntie, elektrificatie, CCU, feedstocks, duurzame energie 
en resource efficiency. Aan de hand van drie criteria (vergelijkbare omvang met, 
kostenniveau als en snelheid van implementatie als CCS) is deze lijst gereduceerd tot acht 
maatregelen die in het volgende hoofdstuk verder worden onderzocht. Dit betreft:  

- Efficiëntere staalproductie 

- Industriële restwarmte 

- Procesintensificatie 

- Stoomrecompressie 

- CCU in chemicaliën 

- Directe toepassing van CO2 

- Biomassa als feedstock 

- Biomassa voor warmte 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de voorselectie van technische alternatieven voor CCS 
die de industrie kan gebruiken om directe CO2-emissies terug te dringen. In deze analyse 
worden alternatieven voor CCS individueel bekeken, en geen combinaties van verschillende 
maatregelen. Wel worden stapelingen van gelijksoortige maatregelen meegenomen, zoals 
bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte op meerdere punten van een fabriek om 
emissiereductie te leveren op een centrale warmtebron. De geïnventariseerde technologieën 
zijn beschreven in Appendix B. 

Tabel 1 geeft de beoordeling van technische alternatieven weer op drie criteria: een 
vergelijkbare omvang met, kostenniveau als en snelheid van implementatie als CCS. Deze 
criteria staan in detail beschreven in Appendix A. In deze voorselectie worden alternatieve 
maatregelen op een conservatieve wijze beoordeelt, dat wil zeggen dat er een ruime 
interpretatie wordt gehanteerd en bij twijfel een alternatief doorgaat. Dit vindt plaats om te 
voorkomen dat er in de voorselectie alternatieven onterecht sneuvelen. Bij elk alternatief 
worden de overwegingen bij de beoordeling gegeven. Het kostenniveau wordt vastgesteld 
aan de hand van Tabel 7 in Appendix C. De maatregelen gemarkeerd in groen in Tabel 1 zijn 
hierbij de alternatieven die door de voorselectie komen en verder zullen worden geëvalueerd. 
Deze alternatieven zijn beoordeeld aan de hand van literatuuronderzoek en met input van 
technische experts. 

  
Tabel 1. Beoordeling technische alternatieven ten behoeve van voorselectie 
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Energie-
efficiëntie 

Efficiënte 
droogtechnieken 

Efficiëntere droogtechnieken 
zijn al een beschikbare 
technologie. Deze worden 
voornamelijk gebruikt in de 
voedingsindustrie. Hier is 
echter de schaal te klein om op 

nee ja ja nee 
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Categorie Maatregel Overwegingen 
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kortere termijn CCS toe te 
passen. Droogtechnieken zijn 
daarmee geen alternatief voor 
CCS. 

Efficiënte 
scheidingstechnieken 

In de chemie is de 
energievoorziening van 
scheidingstechnieken 
(destillatie) sterk geïntegreerd. 
Het effect van toepassing van 
bijvoorbeeld membranen op 
het fossiele energiegebruik is 
daarmee afhankelijk van de 
lokale situatie. De CO2-bron die 
beïnvloed wordt is die van 
verbrandingsgassen. Vaak 
gaat het om meerdere kleinere 
bronnen, minder of niet 
geschikt voor CCS. 

nee ja ja nee 

Efficiënte 
staalproductie 

Het HIsarna proces wordt niet 
op grote schaal verwacht op 
korte termijn in Nederland. De 
hoge concentratie CO2 in het 
procesgas maakt CO2 afvang 
mogelijk goedkoper, in plaats 
van dat het een alternatief 
vormt. Er zijn ook andere 
vormen van efficiëntere 
staalproductie, waarvan 
sommigen binnen vijf jaar 
kunnen worden 
geïmplementeerd. 

ja ja ja ja 

Industriële 
restwarmte 

Ondervuring kan worden 
voorkomen door restwarmte te 
gebruiken, maar de lokale 
situatie bepaalt de potentie en 
de kosten. Industriële 
restwarmte kan mogelijk een 
alternatief zijn voor CCS. 

ja ja ja ja 

Procesintensificatie 

In enkele gevallen kan 
procesintensificatie de CO2-
bron beïnvloeden die ook 
geschikt is voor CCS. 

ja ja ja ja 

Overige energie-
efficiëntie 

In het algemeen leveren 
overige industriële energie-
efficiënte maatregelen vaak 
onvoldoende emissiereductie 
op om de inzet van CCS te 
significant te beïnvloeden.  

nee ja ja nee 
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Categorie Maatregel Overwegingen 
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Elektrificatie 

Elektro-fornuis (voor 
kraakprocessen) 

Op dit moment worden er 
gasgestookte fornuizen 
gebruikt voor warmteproductie 
in krakers. Vervanging van 
deze fornuizen door elektrische 
fornuizen zou de CO2-bron 
sterk beïnvloeden of zelfs 
wegnemen. Op dit moment is 
de technologie nog in 
ontwikkeling, duur en niet 
binnen vijf jaar beschikbaar. 

ja nee nee nee 

Elektrische boiler 

Elektrische boilers kunnen 
aardgasgestookte boilers 
vervangen en zijn al 
beschikbaar. Dit kan in 
sommige gevallen concurreren 
op prijs met CCS. De schaal 
van deze boilers is te klein om 
te geschikt te zijn voor CCS.  

nee nee ja nee 

Elektrische glasoven 

Elektrische glasovens zijn 
beschikbaar en de kosten 
hiervan zijn mogelijk 

concurrerend met CCS. Deze 
CO2-bronnen zijn echter te 
klein voor CCS. 

nee ja ja nee 

Warmtepomp 

Huidige warmtepompen zijn 
vooral inzetbaar in het lage 
temperatuurgebied (tot 140 
graden Celsius), waardoor ze 
geen concurrentie vormen voor 
CCS. Er zijn ook 
warmtepompen in ontwikkeling 
die tot veel hogere 
temperaturen komen, maar die 
zijn niet beschikbaar binnen vijf 
jaar. Warmtepompen kunnen 
ook worden ingezet in 
combinatie met industriële 
restwarmte. 

nee/ja ja ja/nee nee 

Stoomrecompressie 

Stoomcompressie wordt vooral 
toegepast in de zuivel en 
petrochemie, waar het zorgt 
voor een lager energieverbruik. 
Als de omvang groot genoeg is, 
kan het CO2-bronnen 
beïnvloeden die ook geschikt 
zijn voor CCS. 

ja ja ja ja 

Elektrisch verwarmen 
(inductie, microgolf, 
infrarood) 

Elektrische 
verwarmtechnologieën zijn 
beschikbaar tegen kosten 
vergelijkbaar met of lager dan 
CCS. Dit wordt voornamelijk 

nee ja ja nee 
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Categorie Maatregel Overwegingen 
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toegepast in de 
voedselindustrie. Echter, de 
CO2-bronnen die hierdoor 
vermeden worden zijn door 
hun beperkte omvang 
ongeschikt voor CCS. 

Indirecte 
elektrificatie: inzet 
groene waterstof voor 
verwarming 

Groene waterstof is nu nog 
duur door de hoge 
elektriciteitsprijs in combinatie 
met een te hoge emissiefactor, 
ofwel lage emissiereductie. 
Hoewel dit in de toekomst kan 
veranderen en veel potentie 
lijkt te hebben, is de inzet van 
groene waterstof inzet voor 
verwarming in bijvoorbeeld 
industriële processen 
vooralsnog te duur. 

ja nee ja nee 

CCU 

CO₂-mineralisatie 

Een CO2 molecuul kan ofwel 
voor CCS worden gebruikt dan 
wel voor CCU. Daarmee hoeft 
het een het ander niet uit te 
sluiten; CCS kan een 
overgangstechnologie zijn. De 
schaal van deze toepassingen 
wordt begrensd door 
beschikbaarheid van bepaalde 
afvalstromen (bodemas, 
vliegas, etc.). Een typische 
mineralisatiefabriek gebruikt 
tientallen kilotonnen CO2 per 
jaar en staat CCS daarmee niet 
in de weg.  

nee ja ja nee 

Brandstoffen 

Een CO2 molecuul kan ofwel 
voor CCS worden gebruikt dan 
wel voor CCU. Daarmee hoeft 
het een het ander niet uit te 
sluiten; CCS kan een 
overgangstechnologie zijn. 
Afgevangen CO2 kan worden 
gecombineerd met waterstof 
om synthetische brandstoffen 
te produceren. Deze 
processen vereisen echter veel 
energie. De technologie voor 
het maken van brandstoffen is 
niet binnen vijf jaar 
beschikbaar en biedt geen 
kostenefficiënt alternatief. 

ja nee nee nee 

Chemicaliën 

Een CO2 molecuul kan ofwel 
voor CCS worden gebruikt dan 
wel voor CCU. Daarmee hoeft 
het een het ander niet uit te 

ja ja ja ja 
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Categorie Maatregel Overwegingen 

B
e
ïn

v
lo

e
d

 d
e
 

C
O

2
 b

ro
n

 o
p

 
z
e
lf

d
e
 s

c
h

a
a
l 

a
ls

 
C

C
S

?
 

K
o

s
te

n
 v

e
rg

e
li
jk

-
b

a
a
r 

m
e
t 

o
f 

la
g

e
r 

d
a
n

 C
C

S
?

 

Im
p

le
m

e
n

ta
ti

e
ti

jd
 

k
o

rt
e
r 

o
f 

g
e
li
jk

 
a
a
n

 C
C

S
?

 

V
e
rd

e
r 

u
it

z
o

e
k
e
n

?
 

sluiten; CCS kan een 
overgangstechnologie zijn. Er 
bestaan relatief goedkope, 
schaalbare en volwassen 
routes, maar de vraag is of de 
combinatie al bestaat. 

Directe toepassing 

Een CO2 molecuul kan ofwel 
voor CCS worden gebruikt dan 
wel voor CCU. Daarmee hoeft 
het een het ander niet uit te 
sluiten; CCS kan een 
overgangstechnologie zijn. Er 
zijn veel directe toepassingen. 
Een van de meest schaalbare 
is directe toepassing in 
broeikassen. 

ja ja ja ja 

Feedstocks 

Productie groene 
waterstof 

De inzet van groene waterstof 
als feedstock kan mogelijk een 
alternatief vormen op CCS op 
bijvoorbeeld steam methane 
reformers, maar is voorlopig 
nog te duur door de hoge 
elektriciteitsprijs in combinatie 
met een te hoge emissiefactor. 

ja nee ja nee 

Biomassa 

De inzet van biomassa, zoals 
bionafta of bio-ethanol als 
feedstock, in raffinage of 
krakers zorgt ervoor dat de 
afgassen die vaak ingezet 
worden voor ondervuring, 
biogeen worden. Maar dit sluit 
technisch gezien CCS niet uit; 
biogene CO2 en CCS zorgen 
voor CO2 verwijdering. Echter, 
deze zogeheten negatieve 
emissies kunnen op dit 
moment onvoldoende 
verwaard worden, waardoor in 
de praktijk een bedrijf slechts 
één van beide maatregelen zal 
nemen. 

ja ja ja ja 

Duurzame 
energie 

Zon-PV en 
windenergie 

Duurzame elektriciteit kan de 
inzet van WKK’s verdringen, 
wanneer er andere 
warmtebronnen worden 
gezocht. De vervanging van 
warmte bepaalt of er een 
alternatief voor CCS bestaat en 
wordt gedekt door andere hier 
beschreven technologieën. Dit 
maakt Zon-PV en windenergie 
op zich geen wezenlijk 
alternatief voor CCS. 

nee ja ja nee 
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Categorie Maatregel Overwegingen 
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Geothermie 

Conventionele geothermie is 
vooral inzetbaar in het lage 
temperatuur gebied (tot 130 
graden Celcius), waardoor het 
geen CO2-bronnen weg kan 
nemen die qua omvang 
geschikt zijn voor CCS. 
Ultradiepe geothermie kan 
hogere temperatuur leveren 
maar de technische 
haalbaarheid in Nederland is 
nog onvoldoende aangetoond. 

nee/ja ja ja/nee nee 

Zonthermie 

Warmte uit zonthermie kan 
bestaande fossiele verwarming 
wegnemen. Er zijn al 
uitgevoerde en opererende 
projecten in zonthermie. 
Echter, de temperatuur die 
zonthermie kan bereiken is te 
laag waardoor het geen CO2-
bronnen weg kan nemen die 
qua omvang geschikt zijn voor 
CCS. 

nee nee ja nee 

Biomassa 
(biomassaketel, 
biogasfornuis, 
biogasketel) 

Biomassa en CCS gaan goed 
samen, wat resulteert in 
negatieve emissies. CCS mag 
dus de inzet van biomassa niet 
uitsluiten maar ook niet 
andersom. Echter, negatieve 
emissies kunnen op dit 
moment onvoldoende 
verwaard worden, waardoor in 
de praktijk een bedrijf slechts 
één van beide maatregelen zal 
nemen. 

ja ja ja ja 

Resource 
efficiency 

Mechanische 
recycling chemie 

Recycling zal vooral de 
downstream processen 
beïnvloeden. Recycling kan 
wel zorgen voor een lagere 
doorzet en dus voor minder 
CO2, maar dat is een secundair 
en langere termijneffect dat 
hier niet in beschouwing wordt 
genomen. 

nee ja ja nee 

Chemische recycling 
chemie 

Recycling zal vooral de 
downstream processen 
beïnvloeden. Recycling kan 
wel zorgen voor een lagere 
doorzet en dus voor minder 
CO2, maar dat is een secundair 
en langere termijneffect dat 
hier niet in beschouwing wordt 
genomen. 

nee ja ja nee 
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Waterstof productie 
uit afval 

Waterstofproductie uit afval 
kan bestaande 
waterstofproductie van 
bijvoorbeeld steam methane 
reformers vervangen. De 
verwachting is niet dat deze 
schaal binnen vijf jaar te 
bereiken is. 

ja ? nee nee 
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Verder onderzoek 

3. Nadere analyse van geselecteerde maatregelen ziet kansen in 
sommige technologieën en risico’s voor anderen 

Dit hoofdstuk beschrijft de evaluatie van acht maatregelen voor CCS die zijn overgebleven na 
voorselectie in het vorige hoofdstuk. Deze maatregelen worden geëvalueerd aan de hand van 
zeven criteria, die zijn beschreven in Appendix A. Sectie 3.1 geeft een overzicht van de 
evaluatie van de verschillende technologieën en toont de gemeten kosteneffectiviteit per 
technologie. De vervolgsecties geven een dieper inzicht in elk van de geëvalueerde 
technologieën. 

De volgende acht technologieën worden in dit hoofdstuk geëvalueerd: 

- Efficiëntere staalproductie 

- Industriële restwarmte 

- Procesintensificatie 

- Stoomrecompressie 

- CCU in chemicaliën 

- Directe toepassing van CO2 

- Biomassa als feedstock 

- Biomassa voor warmte 

3.1 De acht technologieën zijn geëvalueerd op zeven criteria 

Tabel 2 geeft een overzicht van de bevindingen per maatregel voor elk van de zeven criteria. 
In deze analyse worden alleen individuele maatregelen bekeken; combinaties van 
maatregelen worden buiten beschouwing gelaten. Wel worden stapelingen van gelijksoortige 
maatregelen meegenomen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte op meerdere 
punten van een fabriek om emissiereductie te leveren op een centrale warmtebron. 

Voor elk van de acht technologieën is ook de kosteneffectiviteit (vermijdingskosten) 
uitgerekend. Deze kosteneffectiviteit geeft de kosten weer per vermeden ton CO2. Ter 
referentie zijn ook de subsidie-intensiteitsbedragen voor CCS zoals gepresenteerd in het 
SDE++ conceptadvies 2021 door PBL opgenomen.  

De bandbreedte van kosteneffectiviteit van deze maatregelen en van CCS is te vinden in 
Figuur 1 en is ingeschat op basis van de parameters voor lage, gemiddelde en hoge waarden 
uit Tabel 5 in Appendix A. Het betreft hier de kosten die door een bedrijf gemaakt moeten 
worden.7 De indirecte CO2-effecten buiten de poort van het bedrijf door het gebruik van 
elektriciteit zijn hierbij meegenomen. Procesintensificatie is niet doorgerekend omdat dit een 
heterogene categorie betreft en de kosten erg bedrijfsspecifiek zijn. Daarnaast zijn 
alternatieve routes voor staalproductie niet doorgerekend omdat dit ook een heterogene groep 
betreft en de verwachting voor HIsarna is dat implementatie veel meer dan vijf jaar gaat vergen 
(zie sectie 3.2). In tegenstelling tot de eerste evaluatie van technologieën (Hoofdstuk 2) is uit 
deze verdiepingsslag gebleken dat biomassa als feedstock voorlopig veel duurder blijft dan 
CCS. Hierbij is de productie van etheen uit bio-ethanol als maatstaf genomen. In sectie 3.8 
worden verdere overwegingen van biomassa als feedstock gepresenteerd aan de hand van 
de zeven criteria. 

  

 
7 De overweging hierbij is dat een bedrijf de afweging zal moeten maken tussen investeren in CCS of 
alternatieven daarop. 
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Figuur 1. Kosteneffectiviteit o.b.v. gevoeligheidsanalyse van voorgeselecteerde maatregelen 

 

Bron: Guidehouse analyse. De totale bandbreedte is een optelsom van exogene en endogene effecten. Parameters voor 

gevoeligheidsanalyse te vinden in Tabel 5 in Appendix A4. Bandbreedte voor CCS komt uit conceptadvies SDE++ 2021. Voor 

Chemicaliën (CCU) is de meest kosteneffectieve technologie (polyolenproductie) gebruikt voor de minimale waarde; aangegeven 

bandbreedte hier is indicatie voor een grotere groep technologieën die niet zijn doorgerekend. Procesintensificatie en alternatieve 

routes voor staalproductie zijn niet doorgerekend.
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Tabel 2. Overzicht van evaluatie van acht maatregelen aan de hand van zeven evaluatie criteria 
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3.2 Efficiëntere staalproductie: groot potentieel tot emissiereductie maar 
langere weg tot realisatie dan CCS 

Belangrijke alternatieven voor het Hoogovenproces zijn elektrisch staal, direct reduced iron 
(DRI) en smeltreductie. De laatste (in de vorm van HIsarna) is voor Tata Steel het meest 
concrete alternatief op dit moment. Een proeffabriek draait al een aantal jaar bij Tata Steel in 
IJmuiden en op dit moment vindt in India de volgende stap in de ontwikkeling plaats. HIsarna 
is een nieuw proces om ruwijzer te maken gebaseerd op de smeltreductietechnologie. In 
vergelijking met conventionele ijzerproductie (het hoogovenproces) kunnen cokesovens en 
sinterfabrieken worden vermeden. Een ander verschil met de conventionele route is dat 
HIsarna een gas produceert met een hoge concentratie CO2. Dit maakt HIsarna uitermate 
geschikt voor afvang van CO2. Het restgas bevat geen stikstof omdat HIsarna zuurstof in 
plaats van de lucht die gebruikt wordt in de hoogoven. 

 
Implementatietijd 

Lang: 10-30 jaar 

De alternatieven zoals hierboven beschreven 
vereisen een integrale visie op de staalproductie in 
IJmuiden. Realisatie hangt af van vele factoren, 
zoals de marktontwikkeling van staal en 
technologieontwikkelingen van bijvoorbeeld 
waterstof, DRI en HIsarna. 

 
Omvang CO2-reductie 

Hoog: kan CO2 volledig vermijden 

Op lange termijn (ca. 30 jaar) kunnen de 
alternatieve productieroutes een groot deel van de 
CO2 uitstoot wegnemen. In het geval van HIsarna 
kan dit ook aangevuld met CCS of CCU. 

 
Betrouwbaarheid 

Laag: technieken zijn in ontwikkeling 

DRI is een volwassen technologie, maar als er 
waterstof nodig is voor de productie is het nog niet 
kosteneffectief en onvoldoende bewezen. HIsarna 
kan ter aanvulling op CCS werken en zit CCS niet 
in de weg, maar is een onvolwassen technologie. 
Elektrisch staal is volwassen en competitief, maar 
aangezien het een wezenlijk ander proces is, zijn 
de totale kosten (versnelde afschrijving van huidige 
installatie en kosten van nieuwe investering) te 
hoog. 

 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Hoog: veel onzekerheid door variatie in 
ontwikkelstadia van technologieën 

Aangezien veel technologieën nog in een vroeg 
ontwikkelingsstadium zijn, kan er nog geen 
gefundeerde inschatting gemaakt worden van de 
kosten. 

 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Hoog: onzekerheid in staalmarkt 

Er heerst grote onzekerheid over hoe de staalmarkt 
zich gaat ontwikkelen, wat het klimaat om te 
investeren moeilijk maakt. De kostprijs voor 
alternatieve staalproductie routes is sterk 
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afhankelijk van de ontwikkeling van de prijs voor 
staal en schroot, elektriciteit, groene waterstof en 
uitstoot van koolstof. 

 
Risicoperceptie 

Gemiddeld: technieken zijn in ontwikkeling 

Aangezien de technologieën nog in ontwikkeling 
zijn, kan er geen complete uitspraak over risico’s 
worden gedaan.  

 
Lokale haalbaarheid 

Goed: geen obstakels voor haalbaarheid 

Er zijn geen redenen geïdentificeerd die de 
haalbaarheid van efficiëntere staalproductie in 
Nederland beïnvloeden, zeker niet aangezien Tata 
hier in Nederland aan werkt.  

3.3 Industriële restwarmte: snel implementeerbare en betrouwbare technologie 
maar een lagere CO2-reductie dan CCS 

Deze categorie betreft het uitkoppelen van restwarmte uit hoge temperatuurprocessen om 
deze vervolgens te gebruiken voor het verwarmen van lagere temperatuurprocessen. Deze 
vorm van warmte-integratie gebeurt al veel, maar er is nog potentieel voor verdere toepassing. 
De warmte kan ook worden ingezet bij een andere fabriek of in een andere sector, bijvoorbeeld 
de gebouwde omgeving. In het eerste geval leidt dit wel tot een vermindering van de emissies 
van de sector industrie, in het tweede geval niet. 

 
Implementatietijd 

Kort: binnen één jaar 

Hergebruik van industriële restwarmte vindt op dit 
moment al plaats en kan technisch gezien op een 
nog grotere schaal plaatsvinden. 

 
Omvang CO2-reductie 

Laag: laag additioneel potentieel t.o.v. CCS  

Het hergebruik van restwarmte zorgt voor een 
lagere behoefte voor warmteopwekking elders in 
het fabrieksproces. Dit resulteert in een grote CO2-
reductie in de bron waarop anders CCS zou 
worden toegepast. Echter, is al veel warmte-
integratie gedaan. Hierdoor zal de omvang van de 
CO2-reductie van wat nog rest aan industriële 
restwarmte te laag zijn om CCS in de weg te zitten.  

 
Betrouwbaarheid 

Hoog: relatief eenvoudige en bestaande 
maatregel 

Hergebruik van restwarmte wordt al toegepast in 
Nederland. Het is een relatief eenvoudige 
maatregel. Er zijn locatie-specifieke toepassingen 
van de warmte-integratieprojecten, maar over het 
algemeen is het een zeer betrouwbare maatregel. 

 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Hoog: 180 €/tCO2  

Invloed van endogene factoren op de 
kosteneffectiviteit van industriële restwarmte is 
hoog, aangezien investeringskosten een belangrijk 
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onderdeel zijn van de kosteneffectiviteit van de 
maatregel en de investeringskosten onzeker zijn. 

 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Gemiddeld: 100 €/tCO2 

De fluctuatie in gasprijs is de grootste factor in 
exogene onzekerheid in kosten, doordat de 
gasprijs invloed heeft op de opbrengst van 
maatregelen die typisch aardgas besparen. 

 
Risicoperceptie 

Laag: bij hergebruik binnen hetzelfde bedrijf 

De risico’s van het hergebruik van restwarmte zijn 
relatief laag, vooral wanneer restwarmte wordt 
hergebruikt binnen hetzelfde bedrijf. De 
risicoperceptie vanuit het bedrijfsperspectief zou 
groter kunnen zijn wanneer er warmte-uitwisseling 
plaatsvindt tussen bedrijven, omdat partijen dan 
van elkaar afhankelijk zijn. 

 
Lokale haalbaarheid 

Goed: geen obstakels voor haalbaarheid 

Er zijn geen andere obstakels bekend die 
implementatie in Nederland tegenhouden. 

3.4 Procesintensificatie: geen alternatieven geïdentificeerd maar mogelijk 
aanvullend onderzoek nodig omdat de evaluatie sterk afhankelijk is van de 
procesintensificatietechniek en lokale toepassing 

Er zijn drie manieren van procesintensificatie: (1) het vervangen van processen door 
processen op basis van andere fysieke principes met een efficiëntere omzetting, (2) het 
combineren van twee of meerdere functies in één apparaat, bijvoorbeeld reactieve destillatie, 
en (3) het uitvoeren van processen in microstructuren. Procesintensificatie kan leiden tot een 
efficiënter gebruik van energie en grondstoffen. Bovendien is het mogelijk de 
investeringskosten voor installaties omlaag te brengen. 

 
Implementatietijd 

Gemiddeld: minimaal vijf jaar 

Het hele proces van besluitvorming tot 
ingebruikstelling van nieuwe reactoren duurt vele 
jaren. Eerst dienen een aantal studies uitgevoerd 
te worden in onder andere technische en 
economische haalbaarheid, milieuvergunningen en 
veiligheid voordat er kan worden gewerkt aan een 
investeringsbeslissing. De bouw kost dan ook nog 
enige tijd. Een minimale termijn van 5 jaar lijkt 
redelijk. 

 
Omvang CO2-reductie 

Laag tot hoog: sterk afhankelijk van de techniek 

De omvang van de CO2-reductie is sterk 
afhankelijk van (1) de processen die worden 
vervangen door het PI-proces en (2) de integratie 
van de te vervangen processen in de 
energiehuishouding van de fabriek. 
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Betrouwbaarheid 

Laag tot gemiddeld: afhankelijk van de techniek 

Hoewel sommige PI-technieken commercieel zijn 
bewezen in bepaalde processen, hebben anderen 
deze status nog niet bereikt.  

 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Hoog: geen kwantitatieve inschatting  

De kosteneffectiviteit is sterk afhankelijk van de PI-
techniek en de situatie. Leveranciers van 
commerciële technieken kunnen een goede 
kosteninschatting maken van de 
investeringskosten. De kosten voor inpassing van 
de techniek in het proces zijn echter afhankelijk van 
de lokale situatie en kunnen alleen worden 
vastgesteld met een gedetailleerde 
engineeringstudie. Deze kosten kunnen oplopen 
tot enkele malen de investering in de techniek. De 
operationele kosten worden sterk beïnvloed door 
de efficiëntie-winst, die ook weer sterk afhangt van 
de lokale situatie. 

 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Laag: geen kwantitatieve inschatting  

De belangrijkste marktomstandigheden die de 
schaalbaarheid van commerciële PI-technieken 
beïnvloeden zijn de prijs van energie en 
koolstofheffing. 

 
Risicoperceptie 

Hoog: risico-aversie Nederlandse industrie 

Veiligheidsrisico’s worden hoog ingeschat in 
vergelijking met het buitenland. Dit is mogelijk een 
gevolg van risicoaversie in Nederland.8 

 
Lokale haalbaarheid 

Goed: goede resultaten in buitenland en geen 
obstakels in Nederland 

Deze technieken worden al commercieel toegepast 
buiten Nederland en in mindere mate in Nederland 
en er zijn geen verdere redenen om aan te nemen 
dat dit in Nederland niet haalbaar is. 

3.5 Stoomrecompressie: snel implementeerbare en betrouwbare technologie 
maar een lagere CO2-reductie dan CCS 

Stoomrecompressie is een technologie die wordt gebruikt om restwarmte in de stoomcyclus 
te houden in plaats van te koelen via condensatie. Om de restwarmte nuttig te kunnen 
gebruiken wordt deze via een compressiestap weer op druk en temperatuur gebracht. Voor 
het aandrijven van de compressor is elektriciteit nodig. 

 

 
8 Wereldwijde aandacht voor PI ontbreekt in Nederland, 20 jaar PIN NL: Voorzitter Henk Akse blikt terug en 
vooruit, NPT Procestechnologie, 25 februari 2019. 
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Implementatietijd 

Kort: binnen vijf jaar 

Stoomrecompressie is een volwassen technologie. 
Uitdagingen liggen met name bij inpassing in het 
proces en gevolgen voor energiehuishouding. 

 
Omvang CO2-reductie 

Laag: beperkte schaal t.o.v. CCS 

Stoomrecompressie vindt typisch niet plaats op 
warmtebronnen die groot genoeg zijn voor CCS. 
Ook wanneer op meerdere punten 
stoomrecompressie wordt toegepast die warmte 
verkrijgen van één puntbron, is het onwaarschijnlijk 
dat ze samen voldoende emissiereductie kunnen 
bewerkstelligen om als alternatief voor CCS te 
kunnen worden gezien. 

 
Betrouwbaarheid 

Hoog: bewezen technologie  

Stoomrecompressie is een bewezen technologie 
en vele leveranciers kunnen de aandrijving en 
compressors die nodig zijn, leveren. 

 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Laag: 20 €/tCO2 

Onzekerheid in kosteneffectiviteit wordt minimaal 
beïnvloed door endogene factoren. 
Investeringskosten en vollasturen hebben weinig 
invloed op de kosteneffectiviteit. 

 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Hoog: 110 €/tCO2  

De kosteneffectiviteit wordt sterk beïnvloed door 
exogene factoren. Aangezien er veel elektriciteit 
nodig is voor het de recompressie, zijn 
veranderingen van de elektriciteitsprijs van hoge 
invloed.  

 
Risicoperceptie 

Laag: beperkte technische risico’s  

Technische risico’s zijn beperkt en zijn te managen 
via standaard risicomanagement processen. 

 
Lokale haalbaarheid 

Goed: geen obstakels voor haalbaarheid 

Er zijn geen andere obstakels bekend die 
implementatie in Nederland tegenhouden. 

3.6 CCU in chemicaliën: de meest schaalbare technologieën zijn nog niet 
voldoende ontwikkeld om als alternatief op CCS te kunnen worden gezien 

Het produceren van chemicaliën door het omzetten van CO2 is een brede set aan 
technologieën die gebruik kunnen maken van biochemische processen, elektrochemische 
processen of meer conventionele chemie. Door de reductie van CO2 die nodig is voor de 
synthese van chemicaliën is vaak veel energie nodig. Dit kan in de vorm van elektriciteit, 
zonlicht of bijvoorbeeld waterstof (hydrogeneren) zijn. 
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Implementatietijd 

Kort: binnen vijf jaar, maar technologie-
gebonden 

Sommige volwassen technologieën kunnen binnen 
vijf jaar geïmplementeerd worden, zoals het 
produceren van polyether carbonaat polyolen 
(PCP) of van synthetische methanol (bijv. 
methanol-to-BTX en methanol-to-olefin). Polyolen 
produceren uit CO2 lijkt sterk op de conventionele 
route en zou daarom relatief snel geïmplementeerd 
kunnen worden. Dit ligt het meest voor de hand bij 
bestaande polyolenfabrieken zoals die van Shell, 
Huntsman of DuPont. 

 
Omvang CO2-reductie 

Hoog: potentieel tot 100% op puntbron 

In principe is het reductiepotentieel van CCU-
technologieën voor productie van chemicaliën in 
afvangen en verwerken van CO2 op de puntbron 
ongelimiteerd. Praktische beperkingen zijn de 
benodigde hoeveelheid waterstof en de afzetmarkt. 
In het algemeen zijn de meest schaalbare 
technologieën sterker afhankelijk van waterstof en 
minder ver in ontwikkeling. Ook zijn er 
ketenemissies (bijvoorbeeld bij productie van 
feedstocks of bij het verbranden van het 
eindproduct) die de afname van emissies op de 
puntbron deels teniet kunnen doen. 

 
Betrouwbaarheid 

Gemiddeld: weinig ervaring, maar soms veel 
gelijkenis met conventionele processen 

Voor veel technologieën is de betrouwbaarheid nog 
onbekend, aangezien er weinig ervaring is met CCU 
op industriële schaal. Voor sommige technologieën 
is de betrouwbaarheid hoger, aangezien ze sterk 
lijken op conventionele processen (zoals 
bijvoorbeeld de productie van polyolen). 

 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Hoog: sterk technologie-gebonden 

Hoewel voor sommige, bewezen technologieën 
zoals PCP de endogene kostenonzekerheid erg 
laag is, is er voor veel technologieën nog veel 
onderzoek nodig en dus veel onzekerheid in de 
kosten.  

 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Hoog: sterk technologie-gebonden 

Hoewel voor sommige, bewezen technologieën 
zoals PCP de exogene kostenonzekerheid erg laag 
is, is er voor veel technologieën nog veel onderzoek 
nodig en dus veel onzekerheid in de kosten.  

 
Risicoperceptie 

Gemiddeld: technologie gebonden, maar soms 
gelijk met conventionele processen 
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Technologieën die sterk lijken op conventionele 
processen hebben ook gelijke risico’s. Routes die 
grotere hoeveelheden H2 of CO2 nodig hebben 
zullen afhankelijk zijn van beschikbare 
infrastructuur om deze gassen te transporteren. Op 
dit moment is er onvoldoende erkenning van 
emissiereductie van CCU in bijvoorbeeld ETS. 

 
Lokale haalbaarheid 

Goed: geen obstakels voor haalbaarheid 

Er zijn geen andere obstakels bekend die 
implementatie in Nederland tegenhouden. 

3.7 Directe toepassing van CO2: betrouwbare en bewezen technologie die snel 
geïmplementeerd kan worden maar er blijven onzekerheden rond 
klimaateffectiviteit ten opzichte van CCS, mede doordat directe toepassing 
in broeikassen seizoensgebonden is 

CO2 vindt directe toepassing in veel verschillende sectoren. De belangrijkste in schaal in 
Nederland op dit moment is het toevoeren van CO2 aan broeikassen. Deze toepassing is in 
de kwantitatieve berekeningen van deze analyse gebruikt, aangezien dit een zeer schaalbare 
optie is en onder de SDE++ valt. Toepassing van CO2 in broeikassen is echter 
seizoensgebonden. Daarnaast wordt CO2 in frisdrank en het brouwerijwezen gebruikt. CO2 

wordt ook beperkt toegepast in het produceren van elektronica. 

 
Implementatietijd 

Kort: binnen één jaar 

Deze technologie wordt al op redelijk grote schaal 
toegepast in Nederland. 

 
Omvang CO2-reductie 

Hoog: potentieel tot 100% op puntbron 

Bronnen van CO2 die geschikt zijn voor CCS 
worden al ingezet voor directe toepassing van CO2. 
Dit betreft bronnen die al een zeer hoge 
concentratie CO2 hebben zoals bijvoorbeeld op 
Chemelot (afvang bij OCI Nitrogen) voor de 
toepassing in frisdrank en in Rotterdam-Moerdijk 
voor de toepassing in broeikassen van het 
Westland (afvang bij Shell en Alco). In beide 
toepassingen moet aangemerkt worden dat deze 
CO2 snel weer vrijkomt: uit de broeikas of na 
consumptie. De meeste CO2 die in commerciële 
toepassingen zoals frisdrank worden gebruikt, 
wordt teruggewonnen uit bestaande industriële 
processen. Daarom leidt het directe gebruik ervan 
niet tot een compensatie voor andere CO2-
bronnen. Het klimaatvoordeel van deze toepassing 
zit in het geval van toepassing in broeikassen in het 
vermijden van CO2 uit ketels van tuinders. Per 
geleverde ton CO2 in het voorbeeld wordt volgens 
PBL en WER 0,91 tot 0,95 ton CO2 uitgespaard bij 
de ketels van de tuinder.9,10 Deze 

 
9 Wageningen Economic Research, Effect extra CO2 inkoop op emissie van de glastuinbouw in 2030, 2020 
10 Dit is het uitgangspunt van het OT-model en is in de kwantitatieve analyse hier ook als uitgangspunt gebruikt 
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klimaateffectiviteit wordt echter betwist.11 Een 
belangrijk nadeel t.o.v. CCS is dat de toevoer van 
CO2 naar broeikassen seizoensgebonden is. CO2 
kan dus niet het hele jaar door worden afgenomen. 

 
Betrouwbaarheid 

Hoog: toegepast op grote schaal 

De maatregel wordt al op grote schaal toegepast in 
Nederland en is relatief betrouwbaar. 

 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Hoog: 120 €/tCO2 

Aangezien de investeringskosten voor de directe 
toepassing van CO2 hoog (zoals gemodelleerd 
door PBL12) zijn en de onzekerheid hierop ook 
hoog is, is de onzekerheid in endogene kosten ook 
hoog. 

 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Gemiddeld: 60 €/tCO2  

Voor directe toepassing wordt opwekking van extra 
CO2 vermeden. Daarnaast is voor de directe 
toepassing zowel additionele warmte als 
elektriciteit nodig.  

 
Risicoperceptie 

Laag: beschikbare infrastructuur beschikbaar 

Directe toepassing van CO2 vereist infrastructuur 
om de gassen te transporteren. Deze is deels al 
beschikbaar, bijvoorbeeld via de OCAP-pijplijn in 
het Westland. 

 
Lokale haalbaarheid 

Goed: geen obstakels voor haalbaarheid 

Er zijn geen andere obstakels bekend die 
implementatie in Nederland tegenhouden. 

3.8 Biomassa als feedstock: technologieën met CO2-reductiepotentieel 

vergelijkbaar met CCS zijn onvoldoende ontwikkeld 

Deze categorie betreft het inzetten van biomassa als feedstock. Dit kan zowel door gebruik 
van biomassa, bionafta, en bio-ethanol. In de berekeningen van kosteneffectiviteit is 
uitgegaan van etheen-productie uit bio-ethanol. 

 
Implementatietijd 

Laag tot gemiddeld: 3-10 jaar 

Etheenproductie uit bio-ethanol wordt al op 
commerciële schaal toegepast in landen zoals 
Brazilië, Taiwan, China en India. Toepassing in 
Nederland vereist de bouw van een nieuwe fabriek. 
Etheenproductie uit bionafta vindt op kleine schaal 
in Nederland plaats en kan verder worden 
uitgebreid door bionafta bij te mengen bij nafta uit 
aardolie.  

 
11 Ecorys, Analyse van de emissiereductie door levering afgevangen CO2 aan de glastuinbouw, VEMW, 2020 
12 PBL, ÓT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020 
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Omvang CO2-reductie 

Hoog, maar biomassa sluit CCS technisch niet 
uit en andersom 

De inzet van biomassa, zoals bionafta of bio-
ethanol als feedstock, in raffinage of krakers zorgt 
ervoor dat de afgassen die vaak ingezet worden 
voor ondervuring, biogeen worden. Maar dit sluit 
technisch gezien CCS niet uit; biogene CO2 en 
CCS zorgen voor CO2 verwijdering. Echter, deze 
zogeheten negatieve emissies kunnen op dit 
moment onvoldoende verwaard worden, waardoor 
in de praktijk een bedrijf slechts één van beide 
maatregelen zal nemen. 

 
Betrouwbaarheid 

Hoog: veel gelijkenis met bestaande processen 

Voor het maken van etheen uit bio-nafta kunnen 
tientallen procenten bionafta worden bijgemengd 
bij nafta uit aardolie en in bestaande stoomkrakers 
worden omgezet tot onder andere etheen.  

 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Hoog: 330 €/tCO2  

Onzekerheid in kosten voor gebruik van biomassa 
als feedstock is hoog. Dit komt met name door 
onzekerheid in investerings- en onderhoudskosten.  

 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Gemiddeld: 50 €/tCO2 

Biomassa wordt al geruime tijd als feedstock 
gebruikt. Veranderingen in de markt hebben een 
gemiddelde impact op de exogene onzekerheid. 

 
Risicoperceptie 

Gemiddeld: inmenging in bestaande processen 
mogelijk 

Bionafta kan worden bijgemengd bij nafta uit 
aardolie zonder verdere wijzigingen aan het 
proces. Echter, er is weinig ervaring in Nederland 
met deze implementatie en met de productie van 
etheen uit bio-ethanol. Er bestaat bij sommige 
partijen wel de perceptie dat er mogelijk 
onvoldoende duurzame biomassa beschikbaar zal 
zijn op termijn, waardoor investeringen in deze 
technologie in gevaar kunnen komen.13 Ook het 
publieke debat rondom de duurzaamheid van 
biomassa zorgt voor minder vertrouwen in een 
stabiel stimuleringsbeleid, hoewel deze discussie 
zich tot nu toespitst op inzet voor energie.  

 
Lokale haalbaarheid 

Goed: geen obstakels voor implementatie 

Er zijn geen andere omstandigheden bekend die 
verdere implementatie in Nederland niet haalbaar 
maken.  

 
13 Planbureau voor de Leefomgeving, Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa, 
2020 
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3.9 Biomassa voor warmte: betrouwbare en haalbare technologie met hoge CO2-
reductie maar met risico’s rond publieke acceptatie 

Deze categorie betreft het omzetten van biomassa in andere energiedragers. Dit kan op 
verschillende manieren en vanuit verschillende grondstoffen. In de berekeningen van 
kosteneffectiviteit zijn twee maatregelen onderzocht: het verbranden van pellets uit resthout 
in biomassaketels en het inzetten van grootschalige biovergisting voor het aandrijven van een 
biogasketel. Biomassa wordt breed ingezet voor warmte, bijvoorbeeld in energieproductie, 
stadsverwarming, voedingsindustrie en recycling. 

 
Implementatietijd 

Kort: binnen één jaar 

Biomassa wordt al ingezet voor warmte in industrie. 

 

Omvang CO2-reductie 

 

Hoog, maar biomassa sluit CCS technisch niet 
uit en andersom 

De inzet van biomassa voor warmte is relevant voor 
bronnen waarop ook CCS kan worden toegepast. De 
combinatie werkt technisch ook: de biogene CO2 kan 
afgevangen en opgeslagen worden, waarmee CO2 
netto uit de atmosfeer wordt verwijderd. CCS mag 
dus de inzet van biomassa niet uitsluiten maar 
andersom ook niet. Doordat deze zogeheten 
‘negatieve emissies’ nu nog niet verwaard kunnen 
worden zullen bedrijven in de praktijk geneigd te zijn 
slechts één van beide toe te passen. 

 
Betrouwbaarheid 

Hoog: vergelijkbaar met ondervuring van 
aardgas 

De betrouwbaarheid is te vergelijken met 
ondervuring met aardgas. Dit komt mede doordat er 
al veel ervaring mee is opgebouwd. 

 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Gemiddeld (100 €/tCO2) 

De invloed van endogene maatregelen op de kosten 
is gemiddeld. Hoewel de onzekerheid in kosten vrij 
hoog is, kan dit in de praktijk meevallen omdat het 
een bewezen technologie is.14  

 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Gemiddeld (80 €/tCO2) 

De exogene factoren betreffen hier met name de 
gasprijs. De gasprijs is de laatste jaren gestaag 
toegenomen. De kosteneffectiviteit zou kunnen 
afnemen als de prijs van gas toeneemt in het 
komende decennium. 

 
Risicoperceptie 

Laag: minder vertrouwen in een stabiel 
stimuleringsbeleid 

Er is veel ervaring met de inzet van biomassa voor 
warmte. Er is dan ook een relatief laag technisch 
risico. Er bestaat bij sommige partijen wel de 

 
14 Bij elk van de berekeningen van kostenonzekerheid is dezelfde methodologie toegepast, om op deze manier 
de technologieën gelijk te behandelen 
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perceptie dat er mogelijk onvoldoende duurzame 
biomassa beschikbaar zal zijn op termijn, waardoor 
investeringen in deze technologie in gevaar kunnen 
komen.15 Plannen voor de inzet van biomassa in de 
energiesector zijn al vaker onderwerp geweest van 
protest door omwonenden en andere 
belanghebbenden, waarbij de duurzaamheid van de 
inzet van biomassa in het licht van 
klimaatverandering wordt betwijfeld.16,17 

 
Lokale haalbaarheid 

Goed: geen obstakels voor implementatie 

Er zijn geen andere omstandigheden bekend die 
verdere implementatie in Nederland niet haalbaar 
maken. 

 

  

 
15 Planbureau voor de Leefomgeving, Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa, 
2020 
16 Zie ter illustratie: Tegenstanders biomassacentrale Diemen gaan naar de rechter, Het Parool, september 2019, 
https://www.parool.nl/es-b6632f8a 
17 Zie ter illustratie: Commentary by the European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) on Forest 
Bioenergy and Carbon Neutrality, juni 2018 
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Discussie 

4. Er zijn mogelijk technische alternatieven voor CCS, maar niet 
zonder risico’s 

Dit hoofdstuk evalueert de bevindingen uit hoofdstuk 3. Van alle onderzochte alternatieve 
technologieën lijken de directe toepassing van CO2 en biomassa voor warmte een mogelijk 
alternatief te zijn op CCS, maar er blijven bezwaren bestaan rondom de perceptie van risico’s 
en andere overwegingen. Directe toepassing van CO2 is direct implementeerbaar, maar er 
blijven bezwaren rondom klimaateffectiviteit. Ook is een zeer schaalbare toepassing, 
glastuinbouw, seizoensgebonden wat betekent dat de afgevangen CO2 niet het hele jaar door 
gebruikt kan worden. Biomassa wordt al geruime tijd in Nederland ingezet voor warmte, 
bijvoorbeeld in energieproductie, stadsverwarming, voedingsindustrie en recycling en is 
relevant voor de bronnen waarop CCS kan worden toegepast. Echter, uitdagingen zitten in de 
risicoperceptie van de beschikbaarheid van biomassa en het publieke debat rondom de inzet 
van biomassa. 

Voor een aantal andere alternatieven, zoals CCU in chemicaliën, efficiëntere staalproductie, 
en procesintensificatie, geldt dat ze sterk heterogeen zijn. Daarmee bestaat een risico dat een 
algemene evaluatie volgens de huidige methode geen recht doet aan de verschillen binnen 
deze categorieën van alternatieven. Dit kan worden geadresseerd door in de komende jaren 
meer in meer detail onderzoek te doen naar de categorieën die worden aangemerkt als 
mogelijk alternatief, of een meer granulaire benadering toe te passen voor alle categorieën in 
de verdiepingsfase. 

Er blijven grote onzekerheden in de evaluatie van kosten door onderliggende onzekerheden 
in paramaters (bijvoorbeeld in investeringen, energieprijzen, emissiefactoren). Deze 
onzekerheden kunnen leiden tot gevallen waarin subsidie op dit moment wordt toegekend, 
terwijl evaluatie een aantal jaren later tot een andere beslissing zou kunnen leiden. Dit 
voorkomen betekent nu strenger worden voor CCS, met het risico dat klimaatdoelen daardoor 
niet worden gehaald. Gegeven deze onzekerheden is het voor de invulling van afspraken uit 
het klimaatakkoord raadzaam om deze toets op alternatieven voor CCS periodiek te herhalen, 
zoals staat beschreven in het Klimaatakkoord.18 

Deze evaluatie brengt ook mogelijke beleidskansen aan het licht. Bijvoorbeeld, biomassa-
gerelateerde emissies in combinatie met CCS zouden negatieve emissies voor industrie 
kunnen opleveren. Het regulatoire raamwerk stimuleert dergelijke kansen momenteel niet. 

 

  

 
18 Klimaatakkoord, 2019 
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Appendix A Methodologie 

De zeef moet zorgen dat CCS alleen wordt gesubsidieerd op plekken waar geen 
kosteneffectieve alternatieven zijn. Hierom moet vastgesteld worden welke technologieën die 
CO2-emissies uit de industrie reduceren een kosteneffectief alternatief vormen voor CCS. Dit 
hoofdstuk geeft het kader weer om te beoordelen of technische maatregelen een 
kosteneffectief alternatief voor CCS kunnen zijn. Dit beoordelingskader is opgesteld en 
gebruikt in het onderzoek naar technische alternatieven in 2019.19 

Deze beoordeling gebeurt in drie stappen. De eerste stap is een inventarisatie van potentiële 
alternatieven voor CCS. De tweede stap is een voorselectie die zorgt voor een eerste, grovere 
beoordeling van maatregelen op basis van drie criteria. Deze voorselectie wordt gedaan om 
het onderzoek zo snel en efficiënt mogelijk te richten op maatregelen die een redelijke kans 
hebben om als alternatief op CCS te kunnen worden gezien. De derde en laatste stap hanteert 
zeven criteria om op een groter detailniveau te beoordelen of een bepaalde maatregel een 
wezenlijk alternatief voor CCS vormt. Uit deze analyse volgt een aantal technologieën dat een 
mogelijke zeef kan vormen. Dit proces staat schematisch weergegeven in Figuur 2. 

Figuur 2. Schematische weergave van beoordelingskader voor alternatieven CCS 

 

A1 26 technische alternatieven zijn geïdentificeerd 

Niet alle maatregelen die CO2-emissies kunnen reduceren in de industrie komen in beeld als 
mogelijk alternatief voor CCS. In het inventariseren van deze maatregelen worden alleen 
maatregelen beschouwd die directe emissies uit de Nederlandse industrie kunnen wegnemen 
wanneer ze door het bedrijf genomen kunnen worden. Maatregelen die emissies van 
elektriciteitsproductie verminderen worden buiten beschouwing gelaten. Ook maatregelen die 
de vraag naar producten doen afnemen, worden hierom niet meegenomen. De lijst staat 
beschreven in Appendix B. 

A2 Technische alternatieven worden getoetst aan de hand van drie criteria 

Na inventarisatie van maatregelen volgt een voorselectie die zorgt voor een eerste, grove 
beoordeling van maatregelen op basis van drie criteria: 

1. De maatregel beïnvloedt een CO2 bron die ook geschikt/relevant is voor CCS. 
Maatregelen die direct ingrijpen op de bron van CO2 die relevant is voor CCS kunnen 

 
19 Navigant, Technische alternatieven voor CCS in Nederland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
2019 
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een alternatief vormen. Maatregelen kunnen de emissie van CO2 vermijden door 
bijvoorbeeld elektrificatie en de toepassing van waterstof. Dit kunnen ook maatregelen 
zijn die de emissie van CO2 verminderen, en daarmee de toepassing van CCS wel 
belemmeren maar niet blokkeren. Het gaat hier om maatregelen die de emissie van 
CO2 zover terugbrengen, dat CCS niet meer op voldoende schaalgrootte kan worden 
toegepast, wat de relatieve kosten doet toenemen.20 

2. De verwachte kosten van de maatregel zijn vergelijkbaar of lager dan CCS. 
Maatregelen waarvan de kosten per vermeden ton CO2 vergelijkbaar of lager liggen 
dan CCS kunnen een alternatief vormen. Appendix C laat dit in detail zien. 

3. Het traject van implementatie van de maatregel vergt minder dan vijf jaar 
(vergelijkbaar of korter dan CCS). Maatregelen die vlot kunnen worden uitgerold of 
toegepast kunnen een alternatief voor CCS zijn. Deze implementatietermijn is inclusief 
de ontwikkeling van technologie, het aanleggen van infrastructuur buiten de poort en 
het inpassen in bestaande industrie. Dit kan dus betekenen dat een alternatief 
weliswaar technisch ‘volwassen’ is, maar als implementatie een zeer lange aanlooptijd 
kent, vormt de maatregel geen alternatief op CCS. Het alternatief dient binnen vijf jaar 
na subsidieaanvraag operationeel te kunnen zijn om aan dit criterium te voldoen. 

Wanneer een maatregel niet voldoet aan één of meerdere van deze drie criteria kan worden 
gesteld dat de maatregel dus geen wezenlijk alternatief vormt voor CCS. Daarmee valt de 
maatregel af in het beoordelingskader. Deze beoordeling is conservatief; dat wil zeggen dat 
er een ruime interpretatie wordt gehanteerd. Bij twijfel gaat een alternatief door. 

A3 Technische alternatieven worden geëvalueerd aan de hand zeven criteria 

Resterende maatregelen gaan door naar de laatste stap, waarin aan de hand van zeven 
criteria op een hoger detailniveau wordt getoetst of de maatregel een alternatief kan vormen 
voor CCS. Tabel 3 geeft deze criteria en hun overwegingen weer en geeft per criterium een 
voorbeeld die illustreert waarom dit criterium relevant is. Alle alternatieve maatregelen worden 
individueel beschouwd; er worden geen combinaties van maatregelen onderzocht.  

Tabel 3. Beoordelingscriteria voor alternatieve maatregelen voor CCS 

 Criterium Overwegingen Meting 
Illustratief 
voorbeeld 

1 

Wanneer kan de 
maatregel 
geïmplementeerd 
zijn? 

Zelfs als de technologie volwassen 
is, kan implementatie nog jaren 
duren door bijvoorbeeld 
aanlooptijden, benodigde 
infrastructuur of 
inpassingsproblematiek.  

Over x jaar 

Diepe elektrificatie 
van Chemelot 
vereist aanleg van 
een HVDC 
elektriciteitskabel. 
Dit is een lange-
termijn traject. 

 
20 Een bijzondere categorie is de inzet van bio-energie. Dit verandert niet de omvang maar wel de aard van CO2; 
deze is dan biogeen (kort-cyclisch). Dit sluit de inzet van CCS technisch niet uit en kan zorgen voor verwijdering 
van CO2 uit de atmosfeer, zogeheten negatieve emissies. Echter, de verwaarding van deze negatieve emissies 
is op dit moment onvoldoende mogelijk, waardoor de verwachting is dat in de praktijk een bedrijf ofwel bio-
energie inzet, ofwel CCS zal toepassen. 
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 Criterium Overwegingen Meting 
Illustratief 
voorbeeld 

2 

Wat is de omvang 
van de CO2-reductie 
door de maatregel op 
de bron waarop ook 
CCS zou kunnen 
worden toegepast? 

Wanneer de omvang van CO2-
reductie van de maatregel klein is 
ten opzichte van CCS of wanneer de 
CO2 van een bron komt waarop CCS 
niet kan worden toegepast, vormt 
het geen alternatief voor CCS. 
Wanneer de omvang vergelijkbaar is 
kan het de kostenefficiëntie van 
CCS dermate beïnvloeden dat de 
maatregel als alternatief kan worden 
gezien. 

Lage/gemiddelde/
hoge reductie 

Een bepaalde 
energie-efficiënte 
maatregel reduceert 
emissies 
nauwelijks, en 
beïnvloedt de CO2-
emissies van een 
CCS-geschikte bron 
onvoldoende. 

3 
Wat is de 
betrouwbaarheid van 
de maatregel? 

Als een alternatieve maatregel niet 
betrouwbaar genoeg is om in 
bedrijfsvoering te nemen, vormt het 
geen alternatief voor CCS. 

Lage/gemiddelde/ 
hoge 
betrouwbaarheid 

De 
bedrijfszekerheid 
van ultradiepe 
geothermie is 
onvoldoende getest. 

4 

Wat is de endogene 
onzekerheid in 
kosteninschatting 
van de maatregel? 

Wanneer de kosten van een 
maatregel mogelijk veel hoger 
kunnen uitpakken kan de maatregel 
mogelijk niet als alternatief worden 
gezien. Dit criterium dekt endogene 
factoren zoals variërende 
aansluitkosten en onzekerheid in 
investeringskosten. 

€/tCO2 

De 
investeringskosten 
voor een 
synthetische 
brandstoffabriek zijn 
nog onzeker en 
mogelijk veel hoger 
dan de gemiddelde 
projectie. 

5 

Wat is de exogene 
onzekerheid in 
kosteninschatting 
van de maatregel? 

Wanneer de kosten van een 
maatregel mogelijk veel hoger 
kunnen uitpakken kan de maatregel 
mogelijk niet als alternatief worden 
gezien. Dit criterium dekt exogene 
factoren zoals energie- en 
gasprijzen. 

€/tCO2 

Wanneer de prijs 
van elektriciteit 
aanzienlijk meer 
stijgt dan volgens de 
KEV projectie, zal 
de inzet van 
elektrische boilers 
niet langer 
kosteneffectief 
kunnen blijken. 

6 
Wat is de perceptie 
van risico’s door de 
industrie? 

Zelfs als een maatregel 
kosteneffectief is, kunnen risico’s 
zorgen voor het verminderen van de 
aantrekkelijkheid van het alternatief. 

Lage/gemiddelde/ 
hoge risico’s 

Er is een risico dat 
inpassing van 
elektrische 
fornuizen in 
bestaande 
processen leidt tot 
vertragingen en 
uitgestelde of 
verlaagde 
productie. 

7 
Hoe haalbaar is de 
maatregel in 
Nederland? 

Dit criterium moet maatregelen die 
voor Nederland niet relevant zijn 
tegenhouden. Dit criterium dekt niet-
technische overwegingen en gaat 
niet over het technisch potentieel, 
dat wordt gedekt door “omvang CO2-
reductie.” 

Goed/slecht  

De gepatenteerde 
technologie wordt 
niet in Nederland 
geleverd. 
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A4 De gevoeligheid van de kosteneffectiviteit is onderzocht door onderliggende 
aannames te variëren 

Voor het inschatten van de onzekerheid in kosteninschatting van een maatregel en de invloed 
van veranderende marktomstandigheden op de kostprijs (criteria 4 en 5 uit Tabel 3) wordt een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen technologie-
endogene (criterium 4) en -exogene factoren (criterium 5) en wordt een range aangegeven 
waarbinnen wordt aangenomen dat deze factoren variëren in 2030. Een overzicht van de 
gebruikte bronnen is te vinden in Tabel 4. 

Tabel 4. Gebruikte bronnen in kwantitatieve analyse geselecteerde technologieën21 

Technologie Gebruikte bronnen 

Industriële restwarmte PBL, OT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020 

Stoomrecompressie 
PBL, OT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020; 
Guidehouse expert input 

CCU in chemicaliën 

PBL, OT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020; PCP. 
Assen & Bardow (2014), ‘Life cycle assessment of polyols for 
polyurethane production using CO2 as feedstock’, 
https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2014/gc/c4gc00513a
; Fernández-Dacosta et al. (2017), ‘Prospective techno-
economic and environmental assessment of carbon capture at 
a refinery and CO2 utilisation in polyol synthesis’, Journal of 
CO2 Utilization, https://doi.org/10.1016/j.jcou.2017.08.005; 
Siegemund et al., E-FUELS STUDY – The potential of 
electricity-based fuels for low-emission transport in the EU, 
Verband der Automobilindustrie, 2017; Linde Gas, 2013 

Directe toepassing van CO2 
PBL, OT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020; 
Conceptadvies SDE++ 2021 CO2-afvang en -gebruik in de 
glastuinbouw, 2020 

Biomassa als feedstock 

PBL, OT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020; 
Conceptadvies SDE++ 2021 Etheenproductie uit biogene 
grondstoffen, 2020; Business Insider, “Ethanol”, 
https://markets.businessinsider.com/commodities/ethanol-price 

Biomassa voor warmte PBL, OT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020;  

 
Tabel 5 geeft een overzicht van de gehanteerde parameters en hun range. Hierbij wordt voor 
de base case uitgegaan van de waarden uit het Onrendabele Top (OT) model van het 
Conceptadvies SDE++ 2021 van PBL, aangevuld met de marginale emissiefactor voor 
elektriciteit 2030 en de verwachte lange termijn gemiddelde groothandel elektriciteits- en 
gasprijzen van PBL.22 Voor de hoge en lage waarden worden de parameters ingevuld vanuit 
eigen expertise.  

De door PBL verwachte gemiddelde marginale emissiefactor voor elektriciteit in 2030 is 216 
kgCO2/MWhe. Voor de emissiefactor van het gebruik van warmte is uitgegaan van 226 
kgCO2/MWh. We gebruiken de marginaal gemiddelde emissiefactor van elektriciteit van 2030 
omdat deze sterk zal afnemen in de komende jaren. Hoewel sommige technologieën mogelijk 
vandaag nog niet kosteneffectief zijn, kunnen deze dit over de looptijd van vijftien jaar wel 

 
21 Procesintensificatie en alternatieve routes voor staalproductie zijn niet doorgerekend. 
22 Verkregen uit directe communicatie met PBL 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2014/gc/c4gc00513a
https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2014/gc/c4gc00513a
https://doi.org/10.1016/j.jcou.2017.08.005
https://markets.businessinsider.com/commodities/ethanol-price
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worden. Het gebruik van de emissiefactor van elektriciteit voor 2030 zorgt ervoor dat hier 
rekening mee wordt gehouden.  

De hoge en lage kostenwaarden in onderstaande tabel zijn bedoeld om de maximale 
theoretische range te bepalen in kosteneffectiviteit van de technologieën. De waarden voor 
lage kosten en hoge kosten voor alle parameters samen moeten niet als intern consistente 
scenario’s worden gezien. Er is op basis van de tabel ook geen uitspraak mogelijk over de 
waarschijnlijkheid van de (combinatie van) parameters. 

Tabel 5. Parameters voor gevoeligheidsanalyse van kosteneffectiviteit in 2031 van de 

technische alternatieven 

Parameter Lage kosten Base case Hoge kosten 

Endogeen 

Investeringskosten -50% - +50% 

Vollasturen23 8.760 uur 8.000 uur 4.800 uur 

Exogeen 

Gasprijs 0.030 €/kWh24 0.023 €/kWh24 0.010 €/kWh24 

Elektriciteitsprijs25 0.041 €/kWh 0.056 €/kWh 0.075 €/kWh 

WACC 3,9% 5,9% 7,8% 

CO2 prijs voor glastuinbouw 99 €/tCO2 82,5 €/tCO2 66 €/tCO2 

Bron base case: Communicatie met PBL en PBL Conceptadvies SDE++ 2021 OT-model. Lage en hoge prijs voor CO2 in 
glastuinbouw bepaald aan de hand van lange termijn en bodemprijs van CO2 in PBL Conceptadvies SDE++ 2021 OT-model. 
Lage kosten en hoge kosten voor andere parameters op basis van Guidehouse inschattingen. De waarden voor lage kosten en 
de hoge kosten voor alle parameters samen moeten niet als intern consistente scenario’s worden gezien. Er is op basis van de 

tabel ook geen uitspraak mogelijk over de waarschijnlijkheid van de (combinatie van) parameters. 

  

 
23 Voor directe toepassing van CO2 zijn de vollasturen vastgezet op 4.000 uur, aangezien dit de standaard 
vollasturen van een broeikas zijn en er minder spreiding zit in vollasturen voor broeikassen t.o.v. van andere 
technologieën die in dit rapport zijn beschreven 
24Uitgedruk in kWh lower heating value (LHV) 
25 Inclusief aannames voor netwerkkosten en belastingen 
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Appendix B Er zijn 26 technologieën onderzocht, gegroepeerd in 
zes categorieën 

Deze appendix beschrijft de technische alternatieven die zijn onderzocht in het 
vooronderzoek. Het onderstaande overzicht van technische alternatieven is opgesteld op 
basis van verschillende bronnen26 en is afgestemd met het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende categorieën:  

• Energie-efficiëntie: maatregelen die de (relatieve) energiebehoefte van processen 
verminderen 

• Elektrificatie: maatregelen die een bestaande energievraag vervangen voor 
elektriciteit 

• Carbon capture and utilization (CCU): maatregelen die CO2 afvangen en 
hergebruiken 

• Feedstock: maatregelen die een bestaande feedstock vervangen voor een duurzamer 
alternatief 

• Duurzame energie: maatregelen die bestaande energievraag invullen met een 
duurzaam alternatief 

• Recycling: maatregelen die afvalstromen laat afnemen door hergebruik 

Tabel 6. Beschrijving technologische alternatieven op CCS 

Categorie Technologie Beschrijving 

E
n
e
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ie
-e

ff
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Efficiëntere 
droogtechnieken 

Drogen is een veel voorkomend proces in de industrie, bijvoorbeeld bij de 
productie van voedingsmiddelen, papier, keramiek en chemicaliën. 
Droogprocessen zijn energie-intensief. Industriële droogprocessen 
kunnen worden gegroepeerd in directe drogers, indirecte drogers en 
overige processen. Gezien de grote hoeveelheid aan droogtechnieken en 
toepassingen, is het niet mogelijk één specifieke technologie te noemen 
die een proces efficiënter maakt. 

Efficiëntere 
scheidingstechnieken 

Er zijn veel technologieën om materialen te scheiden. Dat kan op basis 
van materiaaleigenschappen en aggregatietoestand. Betere 
scheidingstechnologieën leiden tot hogere productkwaliteit en grote 
besparingen in energie- en grondstoffenverbruik. Hieronder vallen onder 
andere nieuwe scheidingstechnieken zoals membraanscheiding, 
centrifuge, filtreren, decanteren, extraheren. Scheidingstechnieken 
worden in veel sectoren toegepast, maar met name in de chemie, raffinage 
en voedingsindustrie. 

 
26 Gebruikte bronnen zijn onder andere: Navigant (2019) - Verkenning uitbreiding SDE+ met industriële opties, 
Navigant (2019) – Quick scan alternatieve verwarmingstechnieken, Tata Steel (2017) – HIsarna: Game changes 
in the steel industry, PBL (2020) – diverse conceptadviezen. 
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Categorie Technologie Beschrijving 

Efficiëntere 
staalproductie 

Alternatieven voor het Hoogovenproces zijn elektrisch staal, direct reduced 
iron en smeltreductie. De laatste is voor Tata Steel het meest concrete 
alternatief op dit moment. Een proeffabriek heeft een aantal jaar gedraaid 
bij Tata Steel in IJmuiden. De volgende stap in de ontwikkeling vindt nu in 
India plaats. HIsarna is een nieuw proces om ruwijzer te maken gebaseerd 
op de smelt reductie technologie. In vergelijking met conventionele 
ijzerproductie (het hoogovenproces), kunnen de cokesovens en de 
sinterfabrieken worden vermeden. Een ander verschil met de 
conventionele route is dat HIsarna een gas produceert met een hoge 
concentratie CO2 (boven de 85%). Dit maakt HIsarna uitermate geschikt 
voor afvang van CO2. Het procesgas bevat geen stikstof omdat HIsarna 
werkt met zuurstof in plaats van lucht bij de hoogoven. 

Hergebruik industriële 
restwarmte 

De vraag naar primair energiegebruik wordt verminderd door het 
uitkoppelen van restwarmte uit hoge temperatuurprocessen en deze 
vervolgens te gebruiken om lagere temperatuurprocessen te verwarmen 
binnen dezelfde fabriek. Deze vorm van warmte-integratie gebeurt al veel, 
maar er is nog potentieel voor verdere toepassing. De warmte kan ook 
worden ingezet bij een andere fabriek of in een andere sector, bijvoorbeeld 
de gebouwde omgeving. In het eerste geval leidt dit wel tot een 
vermindering van de emissies van de industrie, in het tweede geval niet.  

Procesintensificatie 

Er zijn drie manieren van procesintensificatie: (1) het vervangen van 
processen door processen op basis van andere fysieke principes, wat 
zorgt voor een efficientere omzetting, (2) het combineren van twee of 
meerdere functies in één apparaat, bijvoorbeeld reactieve destillatie, en 
(3) het uitvoeren van processen in microstructuren. Procesintensificatie 
kan leiden tot efficiënter gebruik van energie en grondstoffen. Bovendien 
is het mogelijk de investeringskosten voor installaties omlaag te brengen. 

Overige energie-
effciëntie 

Hieronder vallen alle energie-efficiëntie technieken die niet in één van de 
bovenstaande catergoriën vallen. Aangezien we alternatieven in kaart 
brengen die directe emissies van de industrie omlaag brengen, zullen 
elektriciteitsbesparende technieken alleen als een alternatief gelden als de 
elektriciteit on-site wordt opgewekt. In deze catergorie vallen ook 
technieken die de efficiëntie van inzet van fossiele brandstoffen verhogen. 
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Elektro-fornuis (voor 
kraakprocessen) 

Fornuizen verhitten nafta (of gasolie) in aanwezigheid van stoom 
gedurende zeer korte tijd sterk, waardoor de in de voeding aanwezige 
hoogmoleculaire stoffen worden gekraakt. In een groot aantal stappen 
worden uit het kraakgas de hoofdproducten etheen en propeen verkregen, 
naast een flink aantal gasvormige bijproducten. Het merendeel van deze 
stappen bestaat uit destillatieprocessen. De warmte nodig voor het 
kraakproces wordt normaliter opgewekt door verbranding van fossiele 
(rest)gassen. In een elektro-fornuis wordt de warmte opgewekt met 
elektriciteit. Het toepassen van elektro-fornuizen heeft grote invloed op de 
energiehuishouding van de processen. Er moet bijvoorbeeld een 
alternatieve toepassing worden gevonden voor de restgassen die voor de 
ondervuring werden gebruikt. 

Elektrische boiler 

Elektrische boilers produceren stoom en kunnen daardoor gasgestookte 
boilers (en WKK’s) vervangen. De stoom kan dan voor diverse 
toepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het contactdrogen van 
papier. 

Elektrische glasoven 

Elektrische glasovens kunnen worden gebruikt voor het smeltproces in de 
glasindustrie, waarvoor temperaturen nodig zijn van boven de 1600 ºC. 
Deze hoge temperaturen zijn nodig om het louterproces in gang te zetten, 
waarmee belletjes uit het glas worden verwijderd. Na het louteren wordt de 
temperatuur afgebouwd ten behoeve van het vormgeefproces. Afhankelijk 
van de toepassing daalt de temperatuur tot rond de 1100 ºC. Glasovens 
zijn nu gasgestookt.  
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Categorie Technologie Beschrijving 

Warmtepomp 

Het werkingsprincipe van een warmtepomp is dat warmte bij een lage 
temperatuur wordt opgenomen en met een hoge temperatuur wordt 
afgegeven. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een vloeistof die bij 
lage temperatuur verdampt en bij hoge temperatuur condenseert. Het 
gehele proces van verdampen, comprimeren, condenseren en 
expanderen vormt een gesloten kringloop waar door middel van 
elektriciteit energie aan wordt toegevoegd. Op deze manier wordt de 
warmte opgewaardeerd. De efficiëntie waarmee dit gebeurt wordt 
uitgedrukt in de COP-waarde. 

Stoomrecompressie 

Stoomrecompressie is een technologie die wordt gebruikt om restwarmte 
in de stoomcyclus te houden in plaats van wegkoelen via condensatie. Om 
deze restwarmte nuttig te kunnen gebruiken wordt deze middels een 
compressiestap weer op druk en temperatuur gebracht. Voor het 
aandrijven van de compressor is elektriciteit nodig, maar dat is een fractie 
van de teruggewonnen restwarmte. De efficiëntie waarmee dit gebeurt 
wordt uitgedrukt in de COP-waarde. 

Elektrisch verwarmen 
(inductie, microgolf, 
infrarood) 

Inductie: elektrische stromen veroorzaken warmte door de weerstand in 
een metaal. De stromen kunnen worden opgewekt door een 
spanningsverschil of via inductie door een wisselend elektromagnetisch 
veld. Met deze warmte kunnen chemische processen worden uitgevoerd, 
zoals kraken en destillatie. 

Microgolf: toepassingen van microgolf verwarming zijn gebaseerd op het 
laten trillen van elektrische dipolen in een medium. Door dit trillen ontstaat 
lokaal warmte. Via de frequentie van de straling is hoge selectiviteit te 
bereiken die relevant is in chemische processen. Microgolf kan worden 
ingezet voor zowel droog- als vermarmingsdoeleinden. 

Infrarood: infrarood stralingspanelen zijn heel goed toepasbaar voor 
industriële processen waarbij warmte nodig is. Een groot voordeel van 
infrarood verwarming is dat er geen lange opstarttijden nodig zijn waardoor 
er een zeer grote tijdwinst gerealiseerd kan worden ten opzichte van de 
conventionele droog- en verwarmingstechnieken. 

Indirecte elektrificatie: 
inzet groene waterstof 
voor verwarming 

De technologie om warmte met waterstof te produceren is vergelijkbaar 
met warmteproductie met aardgas. Aangezien waterstof anders brandt 
dan aardgas is het nodig de branders aan te passen of te vervangen. 
Bovendien is er een waterstofinfrastructuur nodig is om de waterstof te 
transporteren als het niet ter plekke wordt opgewekt. Warmteproductie met 
waterstof kan worden gebruikt als duurzaam alternatief voor de productie 
van hoge temperatuur warmte. Daarmee zou warmteproductie met 
waterstof conventionele warmteproductie met aardgas kunnen 
vervangen/verdringen.  

C
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CO₂-mineralisatie 

Bij mineralisatie wordt CO2 voor langere tijd of permanent gebonden aan 
mineralen. De belangrijkste voorbeelden zijn het harden van cement met 
CO2 en het produceren van aggregaat door middel van CO2 en industriele 
reststromen. Cement hardening met CO2 is het gebruiken van CO2 om 
calciumcarbonaat te vormen in cement. Dit kan gebruikelijke 
stoomhardening processen vervangen, versnelt het hardeningsproces en 
creëert een permanente opslag van CO2. Aggregaat kan geproduceerd 
worden door carbonaatmineralisatie: de reactie van CO2 met calcium of 
magnesiumoxide. Deze materialen komen in hogere concentraties voor in 
industriële reststromen zoals vliegas of bodemas van 
afvalverbandingsinstallaties. 
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Categorie Technologie Beschrijving 

Brandstoffen 

Het produceren van brandstoffen door het omzetten van CO2 vereist veelal 
waterstof om CO2 om te zetten naar syngas (hydrogenering). CO2 kan ook 
met behulp van microorganismen of algen woren omgezet. De productie 
van benodigde waterstof maak deze processen energie-intensief. 
Voorbeelden van brandstoffen die geproduceerd kunnen worden zijn 
diesel, kerosine, methanol en methaan. Doordat de CO2 vrijkomt na 
verbranding van het product en brandstoffen typisch geen lange 
levensduur hebben vormt deze categorie geen lange-termijn opslagvorm 
van CO2. De categorie kan, onder de juiste omstandigheden, wel fossiele 
CO2 vermijden. 

Chemicaliën 

Het produceren van chemicaliën door het omzetten van CO2 is een brede 
set aan technologieën die gebruik kunnen maken van biochemische 
processen, elektrochemische processen of meer conventionele chemie. 
Door de reductie van CO2 die nodig is voor de synthese van chemicaliën 
is vaak veel energie nodig. Dit kan in de vorm van elektriciteit, zonlicht of 
bijvoorbeeld waterstof (hydrogeneren) zijn. 

Directe toepassing 

CO2 vindt directe toepassing in veel verschillende sectoren. De 
belangrijkste is in voedselproductie en in Nederland is het bekendste 
voorbeeld hiervan het toevoeren van CO2 aan broeikassen. Daarnaast 
wordt CO2 in frisdrank en het brouwerijwezen gebruikt. CO2 wordt ook 
beperkt toegepast in het produceren van electronica. 
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Productie groene 
waterstof 

Groene waterstof wordt geproduceerd door met elektrolyse water te 
splitsen in zuurstof en waterstof. Voor dit proces is veel elektriciteit nodig. 
Omdat het hier groene waterstof betreft, zal dit met duurzaam opgewekte 
elektriciteit moeten gebeuren. Waterstof is voor de industrie een 
interessante energiedrager, omdat het de mogelijkheid biedt het surplus 
aan duurzaam opgewekte elektriciteit op te slaan. 

Biomassa, bionafta, 
en bio-ethanol 

Biomassa: in de industrie is duurzame biomassa op de lange termijn een 
oplossing als vervanger van grondstoffen die we nu uit aardolie en aardgas 
maken, zoals plastics. Als eerste stap worden er dan uit de biomassa 
grondstoffen voor de industrie gehaald. Het materiaal dat overblijft, kan 
dan als brandstof dienen om stroom mee op te wekken of als brandstof 
voor industriële processen waar veel hitte of energie voor nodig is. 

Bionafta: nafta, een product uit de olieraffinage, is een belangrijke 
grondstof voor de petrochemische industrie in Nederland. In Nederland zijn 
drie bedrijven met in totaal vijf naftakrakers, die nafta omzetten in een high 
value chemicals zoals etheen, propyleen, butadieen en aromaten. Fossiele 
nafta kan (gedeeltelijk) worden vervangen door nafta van biogene 
oorsprong. Bionafta kan worden geproduceerd door pyrolyse van 
biomassa – dit product wordt ook wel pyrolyse-olie genoemd. Pyrolyse olie 
wordt gehydrogeneerd om het geschikt te maken als feed voor de 
naftakraker. Dit kan bij de kraker zelf gebeuren, of bij de productie van de 
pyrolyse-olie. 

Bio-ethanol: bio-ethanol is ethanol dat is geproduceerd uit biomassa. 
Commercieel proces dat reeds op grote schaal wordt toegepast.  
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Zon-PV en 
windenergie 

Het inzetten van zon-PV en windenergie in de industrie vermindert de 
elektriciteitsvraag en reduceert daarmee indirecte CO2-emissies vanuit de 
industrie. 

Geothermie 
Het gebruik van geothermie in de industrie vermindert de warmtevraag en 
reduceert daarmee CO2-emissies die anders zouden hebben 
plaatsgevonden bij het opwekken van warmte door de industrie zelf. 

Biomassa 
(biomassaketel, 
biogasketel) 

Voor conversie van biomassa in andere energiedragers zijn verschillende 
technieken beschikbaar. Dit valt al gedeeltelijk onder de SDE+. 
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Categorie Technologie Beschrijving 

Zonthermie 
Zonthermie omvat het verwarmen van water met behulp van de zon en 
vermindert de warmtevraag.  

R
e
c
y
c
lin

g
 

Mechanische 
recycling chemie 

Mechanische recycling in de chemie omvat het verwerken van 
kunststofafval tot secundaire grondstoffen. 

Chemische recycling 
chemie 

Met chemische recycling wordt hier de productie van pyrolyse olie uit 
afvalplastics en vervolgens de inzet van pyrolyse olie in de naftakraker ter 
vervanging van fossiele nafta bedoeld. Pyrolyse olie moet gehydrogeneerd 
worden voordat het kan worden toegepast in de naftakraker. Hiervoor is 
waterstof nodig, en dat moet worden gekocht of gemaakt. In tegenstelling 
tot de inzet van bionafta worden bij de inzet van pyrolyse olie uit 
afvalplastics geen directe fossiele emissies (bij het kraakfornuis) 
vermeden, maar wel indirecte fossiele emissies (bij de AVI) vermeden. De 
gedachte is dat door het sluiten van de kringloop er minder netto CO2-
emissies ontstaan bij chemische recycling. De efficiëntie van het pyrolyse 
proces is 75% (gerelateerd aan de energie-inhoud van het afval). 

Waterstofproductie uit 
afval 

Waterstof kan worden geproduceerd uit afval door dit te verbranden. Na 
verbranding blijft een synthetisch gas over, waaruit waterstof kan worden 
gemaakt. 

 



Vervolgonderzoek technische alternatieven voor CCS in Nederland 

36 

Appendix C Alle technologieën zijn geëvalueerd op basis van 
kosteneffectiviteit 

Deze appendix beschrijft de ruwe inschattingen van de kosteneffectiviteit voor elk van de 
technologieën die in de eerste fase zijn geïdentificeerd. Tabel 7 geeft een inschatting van 
kosten per vermeden ton CO2 voor elk van de alternatieven. Deze inschatting is gebaseerd 
op diverse openbare bronnen, waaronder het Conceptadvies SDE++ 2021 van PBL. 
Aangezien deze kosteninschatting nog een relatief grote onzekerheid kent en gebaseerd is 
op verschillende aannames, bijvoorbeeld over energieprijzen, hanteren we het begrip 
‘kosteneffectief’ ruim; we hanteren een bovengrens van €180/tCO2 voor wat als een 
kosteneffectief alternatief voor CCS kan worden beschouwd.27 Deze waarde is bewust hoog 
gekozen om te voorkomen dat in de voorselectie (stap 2 van Figuur 2) onterecht alternatieven 
uit worden uitgesloten op basis van een ruwe inschatting van kosten. 
 
Tabel 7. Ruwe inschatting van de kosteneffectiviteit van technische alternatieven op basis van 
literatuur ten behoeve van voorselectie28 

Maatregel-
categorie 

Maatregel 
Kosten 
lager dan 
CCS 

Kosten 
gelijk aan 
CCS 

Kosten 
hoger dan 
CCS 

Energie-
efficiëntie 

Efficiënte droogtechnieken x x  

Efficiënte scheidingstechnieken x x  

Efficiënte staalproductie x   

Industriële restwarmte x x  

Procesintensificatie x x  

Overige energie-efficiëntie x x  

Elektrificatie 

Elektro-fornuis (voor kraakprocessen)   x 

Elektrische boiler   x 

Elektrische glasoven x x  

Warmtepomp x   

Stoomrecompressie x   

Elektrisch verwarmen (inductie, microgolf, 
infrarood) 

x x  

Indirecte elektrificatie: inzet groene waterstof voor 
verwarming 

  x 

CCU 

CO₂-mineralisatie x   

Brandstoffen   x 

Chemicaliën  x x 

Directe toepassing x   

Feedstocks 
Productie groene waterstof   x 

Biomassa29 x x x 

Duurzame 
energie 

Zon-PV en windenergie x x x 

Geothermie x x x 

Zonthermie   x 

Biomassa (biomassaketel, biogasfornuis, 
biogasketel) 

x x x 

Resource 
efficiency 

Mechanische recycling chemie x   

Chemische recycling chemie x   

Waterstof productie uit afval  ?  

 

 
27 Ter illustratie: in het voorlopige SDE++ advies 2021 van PBL bestaat een bandbreedte in subsidie-intensiteit 
voor CO2-afvang en -opslag van €39/tCO2 - €88/tCO2 
28 Voor een aantal technologieën kon niet worden vastgesteld of deze kosteneffectief zijn t.o.v. CCS. Hiervoor is 
aangenomen dat deze technologieën altijd gelijk zijn aan CCS of goedkoper dan CCS. Dit betreft efficiëntere 
droogtechnieken, efficiëntere scheidingstechnieken, procesintensificatie en overige energie-efficiëntie 
maatregelen 
29 In de verdiepingsfase is gebleken dat biomassa als feedstock niet kosteneffectief is t.o.v. CCS 


