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Een goede energie infrastructuur geeft Nederland unieke kansen en
mogelijkheden om voorop te lopen in de noodzakelijke verduurzaming
van bestaande energie-intensieve industrie. Een gunstige vestigings-
plaats voor nieuwe industrie en extra en nieuwe (groene) werk-
gelegenheid in de ketens, geeft een goede basis voor ons toekomstig
verdienvermogen. Tegelijkertijd kan de transitie bij de industrie de
transitie van andere sectoren, als gebouwde omgeving, landbouw en
transport, versnellen.
Ons land kent vijf industriële regio’s waar de energie-intensieve
bedrijvigheid is geclusterd: Rotterdam/Moerdijk, Zeeland (Terneuzen en
omstreken), Noordzeekanaalgebied, Noord-Nederland (Eemshaven-
Delfzijl en Emmen) en Chemelot (regio Geleen). De twaalf grote
energie-intensieve bedrijven, samen verantwoordelijk voor ruim 60%
van de industriële CO2-uitstoot in Nederland, hebben sleutelposities in
deze industriële clusters. Veel bedrijven in deze vijf regionale clusters
zijn voor hun bedrijfsactiviteiten afhankelijk van deze twaalf grootste
industriële bedrijven (‘grote twaalf’) die in Nederland actief zijn,
vanwege de bestaande ketenrelaties. Buiten deze vijf regionale clusters
hebben de overige industriële bedrijven met hoog energieverbruik zich
verenigd in een cluster 6, waarin zij kijken naar hun behoeften en
mogelijkheden voor een succesvolle transitie. Er zijn veel kansen, zowel
wat betreft CO2-reductie als economische ontwikkeling, als deze
clusters versneld verduurzamen. Nederland zal haar infrastructuur op
onderdelen aanzienlijk moeten uitbreiden (elektriciteit) en voor andere
dragers van de verduurzaming (H2, CCS/CO2 en circulaire grondstoffen)
nieuwe infrastructuur moeten realiseren.
In het aanleggen en beheren van energie infrastructuur is Nederland
bijzonder goed, van de slagaders tot de haarvaten. Besluitvorming
duurt echter lang – voor de benodigde versnelling te lang. TIKI heeft dit
overduidelijk aangetoond en opgeroepen tot actie; het kabinet heeft de
handschoen opgepakt. Deze besluitvorming gaat PIDI versnellen: er
komt een Nationaal Programma PIDI onder aansturing van een
Stuurgroep met alle belangrijke spelers daarin vertegenwoordigd.
Bij de besluitvorming over infrastructuur zijn veel spelers in de keten
betrokken. Een belangrijk knelpunt is dat vraag en aanbod moeilijk tot
elkaar komen en dat partijen vergaand commitment vragen van
anderen in de keten voordat men zelf in actie komt of kan komen. PIDI
stelt zich tot doel dit te doorbreken. Belangrijk is om te beseffen dat
zowel de aanbieders van (duurzame) energie en energiedragers, als de

bedrijven die duurzame energie(dragers) willen gaan gebruiken, voor
grote investeringen staan. Als er niet tijdig zekerheid kan worden
geboden over de infrastructuur voor het vervoer van deze
energie(dragers), zullen de echte investeringen die nodig zijn voor de
verduurzaming achterwege blijven. Omgekeerd zal tijdige beschikbaar-
heid van infrastructuur nieuwe investeringen uitlokken en nieuwe
bedrijven aantrekken.
Infrastructuur wordt veelal niet aangelegd voor de vraag van één
sector. Wel zal de industrie door de omvang van de vraag vaak de
aanjagende sector zijn. Maar besluitvorming over het energiesysteem
en over de daarmee verbonden ruimtelijke inpassing vraagt besluit-
vorming over de sectoren heen, waarbij de belangen van die sectoren
moeten worden meegenomen. Evenzo vraagt besluitvorming over
infrastructuur naast een afweging over klimaat, ook bijvoorbeeld een
afweging van economische en financiële belangen. Deze aspecten
moeten alle worden meegenomen in de integrale afweging.
PIDI gaat werken aan een Nederland waarbij de infrastructuur een
motor is voor de transitie bij klimaat en industrie. Waar een systeem-
aanpak versnelling gaat geven aan de besluitvorming over infra-
structuur, maar het betere geen vijand van het goede wordt. Door
gezamenlijk zekerheden eerder te formuleren en gelijktijdig met
onzekerheden te mogen, kunnen, willen en bovenal durven omgaan,
wordt besluitvorming versneld. De te maken beleidsregels van het
integrale afwegingskader gaan daarbij helpen. Dat kader benadrukt de
versterkte regie van het Rijk. Industrie, infrabeheerders, energie-
producenten, decentrale overheden en het Rijk gaan daardoor meer
anticiperend investeren en handelen. Naast juridische zekerheden is
commitment van alle spelers in de keten essentieel: de zwakste
schakel bepaalt het succes van de versnelling. Dit Plan van Aanpak gaat
in op doelstellingen, randvoorwaarden, werkwijzen en verantwoordelijk-
heden.
De resultaten worden zichtbaar in: (i) een infrastructuur die versneld
wordt gerealiseerd, (ii) een industrie die haar productieprocessen op
korte termijn inricht op de gewenste duurzaamheid, en (iii) sectoren als
landbouw, transport en gebouwde omgeving die dankzij de infra-
structuur voor de industrie een boost krijgen om de transitie versneld in
te vullen. De uitkomst is een verminderde CO2-uitstoot conform het
Klimaatakkoord en een duurzame industrie met structureel een goed
verdienmodel.
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Voorwaarde voor versnellingssucces is dat er helderheid is over de
beleidsregels. Soms zullen die nationaal over de sectoren gelden,
soms per sector, soms per gebied/cluster. Helderheid en voorspelbaar-
heid, consistentie en transparantie vooraf zorgen op zichzelf al voor
snelheid. Een gewenste sterkere regierol van het Rijk stelt hieraan
extra eisen. De kabinetsreactie op het TIKI-advies benoemt daarom de
noodzaak van een afwegingskader en een aantal vraagstukken die
relevant zijn bij besluitvorming over infrastructuur.
Beleidsvragen die tijdens het formuleren van de CES-en (en RES-en)
en tijdens het MIEK-proces opkomen, pakt PIDI op en agendeert deze,
zodat het proces van versnelling kan doorgaan. Hiermee bouwt het Rijk
de komende jaren aan een afwegingskader dat voor alle infra-
structuurbesluiten versnelling kan geven.
Vraagstukken die uit bovenstaand proces voortkomen, kunnen ook
andere stakeholders dan het Rijk betreffen. De kracht van PIDI is dat
alle stakeholders, zowel in de Stuurgroep als in het uitvoerende
programma, zijn vertegenwoordigd. Alle stakeholders zetten zich in om
deze vragen met urgentie op te pakken en te zoeken naar een
oplossing.
Versnelling en schaalsprongen stellen eisen aan de financiering.
Anticiperend investeren kan leiden tot (tijdelijke) overdimensionering
en vollooprisico’s, die om een financieel antwoord vragen. Het koppelen
van substantiële financieringsmogelijkheden aan het MIEK versterkt
de slagkracht nadrukkelijk. De oplossing kan verschillen per modaliteit
en vraagt maatwerk.
TIKI constateert dat het vertrouwelijk beschikbaar komen van
investeringsbeslissingen via bijvoorbeeld een Safehouse behulpzaam
zal zijn om tot anticiperend investeringsbeleid te komen. Op basis van
de pilot van het Rotterdamse cluster bekijkt PIDI of en hoe een
landelijke uitrol mogelijk en wenselijk is.
Er is veel kennis rond besluitvorming voor infrastructuur (bijvoorbeeld
vanuit RES), maar de PIDI-aanpak vraagt ook nieuwe kennis, die PIDI
samen met stakeholders zal opbouwen en beschikbaar stellen.
Onderdeel daarvan is dat RVO werkt aan een model waarbij men
potentiële investeringen en keuzes kan simuleren.

Wat gaat PIDI opleveren en hoe zorgt dit voor 
versnelling?
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De basis voor PIDI zijn Cluster Energie Strategieën (CES-en).
Nederland kent een aantal sterke en grote industrieclusters, die moeten
opereren in een mondiaal sterk concurrerende wereld. Beschikbaarheid
van infrastructuur is voor de bedrijven in deze clusters noodzakelijk om
tijdig te kunnen investeren in verduurzaming.
Een heldere vraag is essentieel voor beslissingen over infrastructuur.
Het is goed dat de industrieclusters en de netwerkbedrijven met hun
regionale stakeholders (overheden en energieproducenten) momenteel
hun energiestrategieën (de zogenaamde CES-en) opstellen, verdiepen
en afstemmen met de regionale plannen en Regionale Energie
Strategieën (RES-en). Een gedragen CES geeft zekerheden voor de
versnelde uitvoering. De besluitvorming versnelt door deze aanpak en
geeft de uitvoering een boost.
Centraal in de aanpak staat het Meerjarenprogramma Infrastructuur
Energie en Klimaat, het MIEK. Hierin komen de projectvoorstellen uit de
CES-en die van nationale betekenis zijn. Om toegang te krijgen tot het
MIEK zijn er heldere criteria en beleidsregels in de maak. Opname in
het MIEK betekent dat nut en noodzaak van het project niet meer ter
discussie staat. Met verkenningen, FEED-studies, pilots,
knelpuntanalyses en het aanreiken van oplossingen versnelt PIDI de
MIEK-projecten, van tekentafel tot uitvoering. Hoe krachtiger de
onderbouwing in de CES-en en hoe beter de ketenpartijen vooraf hun
inbreng leveren, hoe sneller dit traject kan gaan. Door dit gezamenlijk
te doen, zal sprake zijn van groeiend onderling vertrouwen, waardoor
beter kan worden omgegaan met onzekerheden. Per project stelt PIDI
een startnotitie op met een aanpak die aansluit bij de aard en omvang
van het vraagstuk, de op te lossen knelpunten en de verwachtingen
daarbij van iedere stakeholder. Stapsgewijs leidt dit tot helderheid en
besluitvorming over nut en noodzaak, eigenaarschap, juridische
vastlegging, financiering en de ruimtelijke inpassing.
Vernieuwing en uitbreiding van infrastructuur is voor de verduurzaming
van alle sectoren van belang. De nieuwe infra-backbones voor de
industrie geven kansen op versnelling bij gebouwde omgeving,
transport, landbouw en elektriciteitsproductie. Zo zal de industrie de
katalysator zijn van het MIEK, dat in eerste instantie gevuld wordt met
projectvoorstellen uit de CES-en, waarbij ook cluster-overstijgende en
internationale aspecten worden betrokken.
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Infrastructuur als motor voor de transitie van klimaat en duurzame
industrie in Nederland vraagt een aparte organisatie om deze
versnelling een impuls te geven. Daarom wordt het Nationaal
Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) opgesteld, en
stelt het Rijk een Programmadirectie in. De organisatie van het
Nationaal Programma PIDI staat schematisch weergegeven op de vorige
pagina. PIDI en Programmadirectie sluiten aan bij het Programma
Energie Systeem (PES). Het ministerie van EZK werkt aan dit
programma om de regie rond de energie- en klimaattafels te
versterken.
De CES-en zijn de basis voor PIDI. Hieruit komen de versnellings-
projecten voort. Het hart van de organisatie, de afdeling ‘Projecten,
versnellen en ondernemerschap’ draagt zorg voor versnelling van
projecten; daarbij gevoed door de afdeling ‘Regie en kennis’. Zij
organiseren het MIEK-proces, zorgen voor de monitoring en toetsing en
gaan aan de slag met de vragen die voortkomen uit de CES-en en
verkenningen. Het programma staat onder aansturing van de
Stuurgroep. De onderliggende Programmaorganisatie krijgt een
bemensing van het Rijk en de stakeholders op een 50-50-basis. De
totale grootte van PIDI is naar verwachting 15-20 FTE, waarbij de
‘projectenclub’ een flexibele schil van projectleiders kent om snel
nieuwe projecten te kunnen oppakken. PIDI kent een programma-
directeur om binnen het mandaat van de Stuurgroep zorg te dragen
voor de uitvoering. Het Rijk stelt binnen de Programmadirectie een
afdeling ‘Integraliteit en Beleid’ in die verantwoordelijk is voor het
opstellen van de beleidsregels (afwegingskader) en het eigenaarschap
heeft van (hoofdstuk Industrie van) het MIEK en de aan PIDI
gekoppelde (financiële) instrumenten op Rijksniveau. De Programma-
directie participeert namens het Rijk in PIDI, en wordt aangestuurd
door de DG Klimaat en Energie en DG Bedrijfsleven en Innovatie.
De leden van de Stuurgroep, onder leiding van DG EZK, hebben hierin
zitting namens hun achterban. Zij hebben een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid voor het slagen van de PIDI-ambities. De
Stuurgroep is verantwoordelijk voor de jaarlijkse planning, financiering
en bemensing, goedkeuring geven aan startnotities voor projecten en
het vaststellen van de resultaten en wegnemen van knelpunten die de
voortgang beperken.

In het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg MIEK komen de Stuurgroep en de
eigenaren van de zes CES-en onder leiding van de minister van EZK
bijeen om het MIEK vast te stellen en de voortgang te bespreken. Bij
het eerste overleg stelt het Bestuurlijk Overleg de aanpak en criteria
vast voor de methodiek van CES/MIEK en verkenningen.

Organisatie NP PIDI en haar producten – Hoe ziet de 
organisatie eruit? (2/2)

720-5-2021
Plan van Aanpak PIDI | Concept | versie 1.00



Het proces van CES tot MIEK
PIDI zorgt voor versnelling van de realisatie van de infrastructuur-
plannen die de industrie nodig heeft om de klimaatdoelstellingen te
behalen. PIDI zorgt hierin voor:
 het organiseren van een proces dat regionale energiebehoeften

inventariseert;
 het ontwikkelen van een uniforme methodiek om de projecten die

voortkomen uit de regionale behoeften, te beoordelen;
 het signaleren en agenderen van knelpunten die tot vertraging van

besluitvorming en realisatie van projecten leiden, en het komen tot
oplossingen;

 het faciliteren van besluitvorming rond de projecten van nationaal
belang.

CES-clusters
De stakeholders van een cluster: industriële ondernemingen,
netwerkbedrijven, energieproducenten en decentrale overheden stellen
een CES op en actualiseren deze tweejaarlijks. Zij organiseren zelf hun
organisatie en wijzen één eigenaar met mandaat aan die namens de
stakeholders kan optreden. Het is belangrijk dat alle stakeholders de
CES dragen (volgende pagina voor een overzicht van de clusters in NL).

Criteria voor de CES-en
De CES-en dienen vergelijkbaar te zijn naar criteria en proces. Gezien
het verschil in aard van de clusters kan de vorm verschillen. Hoewel
Cluster 6 geen eenduidige geografische afbakening kent, is het wel
gewenst dat dit cluster ook een CES opstelt. Dit cluster krijgt een
enigszins andere aanpak die recht doet aan de ambities van de
onderliggende bedrijven en sectoren.

Inrichting CES, MIEK, verkenningen en FEED-studies –
Hoe faciliteert PIDI het proces van CES tot MIEK? (1/2)
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Criteria voor de CES-en (vervolg)
Iedere CES geeft helderheid over verwachte vraag en aanbod en de
mogelijkheden van transport van H2, CO2, elektriciteit, warmte en
grondstoffen voor de circulaire economie. De regionale stakeholders doen
dit op zo’n manier dat de CES de infraknelpunten helder maakt en dat de
stakeholders daarop besluiten kunnen nemen. Voorts geeft de CES
helderheid aan de bijdrage voor de CO2-vermindering, de ontwikkeling
van de duurzame industrie, het verdienvermogen, de bijdrage aan de
transitie in andere sectoren en de mogelijke bijdrage aan de stabiliteit
van het energiesysteem als geheel. Ten slotte toetst de CES de
mogelijkheden voor vergunningen en ruimtelijke inpassing. Het is
wenselijk aan te geven wat de (economische) gevolgen zijn voor het
cluster, de regio en mogelijk zelfs nationaal, als de infrastructuur niet
(tijdig) op orde wordt gebracht.
Op basis van deze analyse doet de CES voorstellen voor projecten van
nationaal belang die de minister in het MIEK kan opnemen.

Beleidsregels
Bij besluitvorming over energie infrastructuur zullen vragen opdoemen
waar het Rijk antwoord op zal moeten geven en die kleurend zullen zijn
voor de CES-en en aansluitend het MIEK-proces met verkenningen.
Onderstaand ter illustratie de vraagstukken die naar voren komen in de
kabinetsreactie op het TIKI-rapport en in gesprekken en die vragen om
beleidsregels. Deze beleidsregels gelden zo nodig voor alle sectoren.
Voor de versnelling kan de industrie daarbij dienen als ‘pathfinder’, waar
het Rijk zicht houdt op de bredere en integrale kaders.

Inrichting CES, MIEK, verkenningen en FEED-studies –
Hoe faciliteert PIDI het proces van CES tot MIEK? (2/2)
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 Wat zijn infravraagstukken van nationaal belang?
 Hoe borgt PIDI de bestuurlijke afspraken juridisch? 
 Welke financiële instrumenten kan PIDI benutten of vormgeven om eventueel additionele risico’s te dragen en versnelling te realiseren?
 Hoe bevordert PIDI de integrale afweging en prioritering van voorstellen om te komen tot een energie hoofdinfrastructuur en een efficiënt nationaal 

energiesysteem voor de sectoren industrie, gebouwde omgeving, landbouw, mobiliteit en energie? 
 Hoe kan PIDI de benodigde ruimte goed benutten (die wordt vormgegeven in het Programma Energie Hoofdstructuur)?
 Hoe vertaalt PIDI de industriebrief door naar sector- en clustervisies?
 Wat wordt de rol van staatsdeelnemingen voor de niet-georganiseerde grondstoffen- en energiestromen, waarbij voldoende ruimte geboden blijft aan initiatieven 

uit de markt?
 Hoe ziet het functionele net van hoofdinfrastructuur in 2050 eruit vanuit Rijksperpectief? 
 Waterstof tenzij? Welke systeemkeuzes m.b.t. waterstof,  elektriciteit en CO2 moet het Rijk maken?

Vraagstukken kabinetsreactie op het TIKI-rapport en in gesprekken

De aanpak van CES, MIEK en verkenningen wordt in samenspraak met
stakeholders verder uitgewerkt en PIDI zal deze in een aparte
handleiding uitbrengen. In bijlage 7.1 staat een meer beeldende uitleg
van de beoogde processen omtrent CES, MIEK en verkenningen.
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Beoogde planning NP PIDI 2021-2025
De planning CES en MIEK sluit aan bij de begrotingscyclus van het Rijk
en de planning van de netbeheerders die tweejaarlijks hun plannen
opstellen.
Momenteel werken de clusters aan de eerste CES-en. In samenwerking
met PIDI vindt aanscherping en verdere invulling plaats. De combinatie
van RVO, TNO en PBL (als trekker) hebben aangeboden de
stakeholders die werken aan het opzetten van de CES-en te adviseren
en resultaten te spiegelen, en aan de Stuurgroep PIDI haar reflecties te
rapporteren. Zij richten zich daarbij op de doelmatigheid,
compleetheid en robuustheid van de CES-en en kijken daarbij vanuit
ieders expertise naar de economische, klimatologische, infra-technische
aspecten en resultaten, en de wijze waarop de CES-aanpak de
versnelde besluitvorming helpt. Het eerste jaar is een experimenteer-

jaar, maar de intentie is om hier een structureel karakter aan te geven.
In november 2021 vindt het eerste Bestuurlijk Overleg (BO) MIEK en
daarmee de formele start van de MIEK-procedure, plaats. Hierbij zal het
MIEK, op basis van de bestaande CES-en, worden vastgesteld.
Daarnaast vindt in juni het jaarlijkse BO MIEK plaats, waar gesproken
wordt over de voortgang van de opgenomen projecten en actualisering
van het MIEK. Zo wordt ook aangesloten bij de begrotingscyclus van
het Rijk (voorbereiding Voorjaarsnota en Miljoenennota) om eventuele
budgettaire knelpunten tijdig te agenderen. Tweejaarlijks vindt een
update van de CES-en en plannen van de netbeheerders plaats.
PIDI zal tweejaarlijks evalueren hoe de voortgang is. De twee eerste
momenten zijn Q4 van 2022 en 2024.

Continu leren en innoveren

Eerste BO MIEK 
(vaststellen MIEK, 

inclusief start procedure)

BO MIEK 
(tussentijdse 

bijstelling MIEK)

BO MIEK 
(bijstelling MIEK 
o.b.v. CES-en)

BO MIEK 
(tussentijdse 

bijstelling MIEK)

BO MIEK 
(bijstelling MIEK 
o.b.v. CES-en)

Opzetten NP PIDI

Opleveren CES-en

Opstellen 
afwegingskader

Projecten versnellen, regievoering en kennisdeling

Begeleiden van de uitwerking van beleid
Rijksbreed oppakken door NP PIDI gesignaleerde knelpunten

Onderhouden, uitvoeren en hernieuwen CES-en

20242022 2023 2025 2026

Legenda: Actie PIDI Actie clusters Actie Rijk Stuurgroep PIDI BO MIEK Investeringsplannen netbeheerders(a)

Stuurgroep 
PIDI 

(voorbereiden 
BO MIEK)

Stuurgroep 
PIDI 

(vaststellen 
jaarplanning)

Stuurgroep 
PIDI 

(voorbereiden 
BO MIEK)

Stuurgroep 
PIDI 

(voorbereiden 
BO MIEK)

Stuurgroep PIDI 
(vaststellen 

jaarplanning & 
PIDI-evaluatie)

Stuurgroep 
PIDI 

(vaststellen 
jaarplanning)

Stuurgroep 
PIDI 

(voorbereiden 
BO MIEK)

Stuurgroep PIDI 
(vaststellen 

jaarplanning & 
PIDI-evaluatie)

Stuurgroep PIDI 
(vaststellen 

jaarplanning & 
PIDI-evaluatie)

Stuurgroep 
PIDI 

(voorbereiden 
BO MIEK)

Notitie: (a) De clusters dienen te borgen dat de opgestelde CES-en hun weerslag zien in de
tweejaarlijkse investeringsplannen van de netbeheerders (die in het voorjaar ter consultatie,
en in juli definitief worden gepresenteerd). De CES-en geven op deze manier richting het BO
MIEK ook de aansluiting met de investeringsplannen van de netbeheerders weer.

Onderhouden, uitvoeren en 
hernieuwen CES-en

Onderhouden, uitvoeren en 
hernieuwen CES-en

Onderhouden en 
uitvoeren CES-en



Hoe werkt PIDI samen met andere programma’s en 
stakeholders?
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Enkele trajecten liggen heel dicht tegen PIDI aan en vragen actieve
samenwerking. Dit zijn:
 Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) dat zorg draagt

voor de ruimtelijke inpassing en verbinding met het traject van
Ruimtelijke Ordening (NOVI). PIDI moet aangeven welke
projecten van nationale betekenis ruimtelijk moeten worden
ingepast.

 Aanpalend voor de wind op zee zijn Verkenning aanlanding
wind op zee (VAWOZ) en Programma Noordzee belangrijke
actoren. PIDI zal deze trajecten meenemen in de aanpak.

 II3050 geeft de infrabeheerders een waardevolle verkenning
voor hun bijdrage aan de CES-en. Daarnaast helpt het
verkenningen te toetsen op hun robuustheid. De directe
verbinding met II3050 loopt via PEH.

 De RES-organisatie, die complementair aan PIDI werkt aan de
energiesystemen met het accent op draagvlak, energiewinning en
gebouwde omgeving. De gemeenschappelijke integrale
benadering zal daarbij helpen. Met name in de CES-en moet de
verbinding met de RES-en worden gezocht.

 De uitvoering van het Klimaatakkoord vindt plaats langs de
sectorale lijnen van de uitvoeringstafels. Een aantal
maatregelen en acties treft alle sectoren en vraagt daarom regie.
Een afwegingskader en een Programma Energie Systeem
(PES), welke in voorbereiding zijn, gaan deze regie versterken.

 In het Koplopersoverleg werken de industrieclusters samen om
de klimaatafspraken te realiseren. De CES-en zijn een verdieping
op het vlak van infrastructuur van deze programma’s

PIDI stelt een Plan van Aanpak op voor communicatie en
stakeholdersmanagement. Belangrijk daarbij is dat alle stakeholders
zich eigenaar voelen van het NP PIDI. Hierbij zal PIDI aandacht geven
aan zaken als gevoel van urgentie, draagvlak, omgaan met risico’s en
lerend vermogen dat nodig is om PIDI een succes te maken.

Notities: (a) De Programmadirectie PIDI bestaat uit participatie vanuit verschillende stakeholders 
(b) Internationaal: zie paragraaf 5.3 m.b.t. het NP PIDI in relatie tot het PEH

PIDIPIDI

Externe 
stakeholders

Overleg-
organen & 

programma’s

PIDI

Informatief

Participerend

Reactief informatief

RES-en
Net- en 

infrabeheerders

Energie-
producenten

Algemeen 
publiek

Industrie 
(CES-en)

Ngo’s

NP-RES

PEH

PES (i.o.)

NOVI

Natuur 
& Milieu

PAW

Relevante 
Departementen

Decentrale 
Overheden

NP –
Geb. 

omgeving

Onderzoeks-
instituten

NAL

Programma H2

EU(b)

VNO-
NCW

Programma-
directie(a)

Overleg 
Energie & Infra

Veiligheidsregio’s

Regio-
ambassadeurs

VAWOZ
NP – Noordzee / 
Noordzeeakkoord

Samenhang verschillende trajecten
PIDI start in een rijk geschakeerd landschap van lopende trajecten,
programma’s en belangenorganisaties. Goed samenwerken en
informeren is essentieel. PIDI zal gebruikmaken van trajecten waar
stakeholders reeds verbonden zijn, om bestuurlijke drukte en overlap
te voorkomen. Naast het voldoende draagvlak creëren met
verschillende stakeholders, houdt iedere partij in principe daarbij zijn
eigen (beleids)verantwoordelijkheid.



Financiën en inzet
Het Rijk combineert de sterkere regierol met inzet van geld en
menskracht. Voor de periode 2021-2026 maakt het Rijk €65 miljoen
vrij. Het grootste deel wordt ingezet voor de versnellingstrajecten van
verkenningen, FEED-studies, pilots en knelpuntanalyses. Daarnaast
heeft het kabinet de intentie uitgesproken te zoeken naar
mogelijkheden om risico’s te dekken die te maken hebben met
versnelling en volloop.
Het programma zal bestaan uit 15-20 FTE. De Programmadirectie zal
daarvoor circa de helft van de benodigde menskracht ter beschikking
stellen. Beoogd wordt dat de andere stakeholders gezamenlijk zorg
dragen voor de andere helft. Dit vraagt om helderheid vóór de zomer.

Risico’s
Een programma als PIDI kent risico’s. Er is vergaand en meerjarig
commitment van alle betrokkenen nodig, zowel op het niveau van CES
en MIEK als op het niveau van individuele projecten. Versneld
investeren betekent soms investeren bij meer onzekerheid. Kunnen en
willen de stakeholders die onzekerheden dragen? Kunnen financiële
knelpunten worden opgelost? Is er voldoende draagvlak om de
projectorganisatie adequaat te (blijven) voorzien van menskracht en
middelen? PIDI zal dergelijke risico’s snel moeten benoemen en met
pragmatisme en met zicht op het gemeenschappelijke doel moeten
oppakken.

Hoe gaat PIDI om met financiën en mogelijke risico’s?
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1.1.1 Achtergrond
In het Klimaatakkoord Industrie van juni 2019 is afgesproken om een
Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) in te stellen
met de opdracht om de knelpunten in infrastructuur voor de
verduurzaming van de industrie in kaart te brengen, en te komen met
eventuele oplossingen. Een schematische weergave van de samenhang
tussen partijen (uit het TIKI-rapport), staat in bijlage 7.2.
TIKI heeft in mei 2020 haar advies uitgebracht. Daarin stelt TIKI dat
zowel het lange termijndoel voor 2050 als de Klimaatakkoord-afspraken
voor 2030 passende infrastructuur vragen voor elektriciteit, H2,
warmte/stoom en CO2 om de transitie in de industrie mogelijk te
maken. Een verduurzamende industrie kan bovendien als katalysator
dienen voor de transitie in andere sectoren. Een goede infrastructuur
biedt tevens kansen voor Nederland als vestigingsplaats voor nieuwe
duurzame bedrijvigheid.
TIKI constateert dat coördinatiefalen en financieringsknelpunten de
planning en aanleg van infrastructuur voor de transitie van de industrie
vertragen. Bij versnelling van projecten nemen de risico’s mogelijk toe.
De doelstellingen van het akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord
vragen om een snellere transitie. TIKI adviseert daarom het proces van
besluitvorming rond infrastructuur te versnellen door de regierol van
het Rijk te versterken en toe te werken naar een Meerjarenprogramma
Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) naar voorbeeld van het MIRT.
TIKI stelt vast dat met het realiseren van de huidige plannen van de
netbeheerders en de CCS-projecten Porthos en Athos, de infrastructuur
voldoende zal zijn om de reductieopgave van de industrie uit het
Klimaatakkoord te realiseren. Echter, het is nodig nu te starten met de
investeringen voor 2030 en tegelijkertijd met de investeringen voor het
realiseren van het reductiedoel voor 2050.

1.1.2 Versnellen proces besluitvorming door regie Rijk
Het kabinet heeft oktober 2020 een kabinetsreactie op het TIKI-advies
aan de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet neemt het advies van TIKI
om het coördinatiefalen te doorbreken met een Meerjarenprogramma
Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) over.
In het MIEK-kader maken partijen afspraken over de infrastructuur van
nationaal belang voor de industrie. Tevens zal het Rijk op zoek gaan

naar oplossingen voor financieringsproblemen. Het Nationaal
Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) gaat dit proces
ondersteunen.
Het Rijk versterkt langs deze weg zijn regierol op het proces en dat
gaat tot versnelling van besluitvorming en projecten leiden. Dit slaagt
alleen als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en vraagt
actieve inzet van het Rijk en de andere stakeholders: infrabedrijven,
decentrale overheden, energieproducenten en het bedrijfsleven, dat
van hun kant duidelijk commitment toont over hun investeringen in
verduurzaming.
Versnelling is geholpen als al bij de start helderheid is hoe het Rijk
tegen een aantal beleidsmatige vragen aankijkt. De kabinetsreactie op
het TIKI-advies benoemt er een aantal en tijdens het proces van CES
en verkenningen zullen er naar verwachting meer volgen. Het Rijk stelt
daarom beleidsregels (een afwegingskader) op, die over projecten en
over sectoren heen integraal gelden en het Rijk zullen helpen zijn
regietaak invulling te geven. Bij de start zal nog veel per project
afgewogen moeten worden, maar gaandeweg geeft dit input voor
nadere beleidsregels. Prioritair is de vraag wat een project van
nationaal belang is.
Ten aanzien van financiering constateert het kabinet dat er al diverse
instrumenten zijn. Het kabinet onderzoekt welke vormen van
financiering aanvullend nodig en mogelijk zijn.

1.1 Achtergrond en aanleiding
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De doelstelling van het NP PIDI is versnelling van besluitvorming rond
planning en investeringen in energie- en grondstoffeninfrastructuur van
nationaal belang, opdat deze voldoende voorwaarden biedt voor tijdige
verduurzaming van de (basis)industrie in Nederland.
Er komt een gestructureerd proces dat vraag en aanbod sneller, beter
en transparanter bij elkaar brengt en waar knelpunten (geïnitieerd)
door PIDI voortvarend worden aangepakt. PIDI wacht hiermee
overigens niet af tot het gehele proces ten volle is uitgedokterd. Reeds
bij de start zijn menskracht en middelen beschikbaar om knelpunten op
te pakken.
Het bovenstaande operationaliseert PIDI als volgt:
 Het zorgen voor een geordend proces van vraagarticulatie vanuit

de clusters via de CES-en dat leidt tot een MIEK; dit proces van
opstellen van een CES zorgt op zichzelf al voor versnelling.

 Het opstellen van een eerste MIEK-Industrie op basis van de CES-
en, het nog op te stellen afwegingskader vanuit het Rijk, en het
jaarlijks aandragen van projecten voor opname in het MIEK. Een
integrale, gestructureerde, stapsgewijze aanpak om projecten tot
besluitvorming te brengen – de ‘MIEK-procedure’ waarin via
gezamenlijke ‘joint fact finding’ naar besluitvorming over realisatie
van projecten wordt toegewerkt, waarbij PIDI zorgt voor het
proces en een direct aanspreekpunt voor projecten. Het
eigenaarschap van projecten zelf ligt veelal buiten PIDI.

 Het (voorzien van middelen voor) versnellen van projecten door
het doen van verkenningen, FEED-studies, pilots en uitvoeren van
knelpuntanalyses.

 Het signaleren en agenderen van knelpunten die tot vertraging in
besluitvorming en realisatie van projecten leiden en komen tot
oplossingen. PIDI heeft de vrijheid om gevraagd of ongevraagd
versnellingsacties te entameren.

 Het monitoren van de voortgang van de uitvoering van projecten
in het MIEK.

 Het ontwikkelen en ontsluiten van kennis opgedaan in het MIEK-
proces voor alle betrokken stakeholders (bijvoorbeeld rondom het
opzetten van een Safehouse voor het onderling veilig uitwisselen
van informatie).

PIDI is succesvol wanneer versnelling tot stand wordt gebracht in de
besluitvorming over de aanleg van energie infrastructuur, zodat de
infrastructuur die de industrie nodig heeft om te verduurzamen, tijdig
beschikbaar is om aan de reductie-opgave te voldoen.

1.2 Doelstelling Nationaal Programma PIDI
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Energie infrastructuur is veelomvattend, met veel verschillende
partijen/actoren en diverse bestaande trajecten, programma’s en
structuren. Het is daarom van belang de reikwijdte van PIDI helder af te
bakenen. Het NP PIDI richt zich op:
 Infrastructuurprojecten die primair gebruikt zullen worden in de

industrie uit de clusters, die te maken hebben met CO2-heffing en
betrekking hebben op de modaliteiten elektriciteit, CO2, H2,
warmte/stoom, gas en circulaire stromen. Deze infrastructuur-
projecten in de industrie dragen bij aan de klimaattransitie in den
brede. Deze prioriteit is mede ingegeven vanuit de verwachting
dat de klimaattransitie bij de industrie de motor is voor de
transitie in andere sectoren. Projecten van nationaal belang
kunnen schaalsprongen in andere sectoren versnellen (waterstof
voor de transportsector) en maken CO2-levering aan glastuinbouw
of aan warmtenetten waarop glastuinbouw of de gebouwde
omgeving is aangesloten eerder mogelijk.

 Infrastructuurprojecten van nationaal belang of projecten die
doorwerken en impact hebben op (investeringsbeslissingen in)
clusters elders of op andere sectoren. Bij doorwerking op clusters
elders kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de ontwikkeling van
de CCS-projecten Porthos en Athos die tevens mogelijkheden
kunnen bieden voor opslag van CO2 uit de andere industrie-
clusters.

 Versnelling van besluitvorming van projecten tot zij tot
daadwerkelijke uitvoering komen. Bijvoorbeeld door het (mede)
zoeken naar (risicovolle) financiering van projecten; aanpassing
wet- en regelgeving, etc. Als de eigenaar, het gebruik en de
financiering in de verkenningen helder is en projecten in het
voorziene tempo tot uitvoering komen, is de rol van PIDI beperkt
tot monitoring van de voortgang.

 Signaleren en adresseren van vraagstukken voor beleid, ruimte,
vergunningen en financiering: Er kunnen vraagstukken voor
beleid, ruimte, vergunningen en financiering optreden bij het
opstellen van een CES en bij verkenningen. PIDI adresseert deze
om te komen tot oplossingen en de versnelling te stimuleren.

 Via subsidies en opdrachtverlening middelen beschikbaar stellen:
Beschikbaar stellen van middelen voor verkenningen FEED-studies
en pilots indien de financiering hiervoor niet op andere wijze te

realiseren is.

De volgende onderwerpen vormen geen onderdeel van het op te zetten
programma:
 Regionale investeringen c.q. infrastructuur van regionaal belang:

De uitvoering hiervan ligt bij de regionale partners; het is wel van
belang dat de CES-en hier goed schakelen met de RES-en; de
verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij de regionale partners.
Het organiseren van het proces van vraagarticulatie in het
opstellen van de CES-en, waarlangs projecten van nationaal
belang worden voorgedragen voor het MIEK, is wel een onderdeel
van PIDI, alsook het zorgen voor kennisdeling over dit proces
tussen de clusters. Dit proces van vraagarticulatie in het opstellen
van een CES zorgt op zichzelf ook voor versnelling.

 Hernieuwbaar op land: De toedeling zoals overeengekomen in het
Klimaatakkoord en de ruimtelijke inpassing hiervan ligt primair bij
de RES-en en de energieaanbieders; dit type projecten kan wel
worden ingebracht in het MIEK, mits van nationaal belang.

 PIDI implementeert zelf niet: PIDI kijkt integraal naar alle
aspecten die relevant zijn voor het realiseren van energie infra-
structuur voor de industrie en kan over de volle breedte
knelpunten agenderen en met oplossingen komen. Dit betekent
niet dat PIDI deze ook zelf implementeert. PIDI is een nationaal
programma en er verandert hiermee dus niets aan de
(beleids)verantwoordelijkheid van de individuele stakeholders en
dus de beleidsdirecties binnen de departementen. Ter illustratie:
‒ Aanpassen van wet-regelgeving: PIDI agendeert de knelpunten

in wet- en regelgeving die het tegenkomt; echter het oppakken
hiervan wordt belegd bij de verantwoordelijke dienstonderdelen
binnen EZK of andere departementen.

‒ Vraagstukken rond vergunningverlening blijven de verantwoor-
delijkheid van decentrale overheden.

‒ Ruimtelijke inpassing: De ruimtelijke inpassing van projecten
van nationaal belang verloopt via het Programma Energie
Hoofdstructuur (PEH) dat ruimtelijke ontwikkelingsrichtingen
vastlegt op basis van een integrale ruimtelijke afweging voor
infrastructuren van nationaal belang.

1.3 Reikwijdte Nationaal Programma PIDI
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Vanuit de gezamenlijke ambitie van de betrokken partijen in het NP
PIDI om middels het versnellen van een duurzame energie infra-
structuur voor de industrie een belangrijke bijdrage te leveren aan het
realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord, komen zij tot de
volgende visie waarlangs het NP PIDI wordt vormgegeven. In deze visie
zijn regie, doorzettingsmacht en lerend vermogen kernbegrippen om
daadwerkelijk te versnellen. Hiervoor is het volgende van belang:

 PIDI slaagt alleen met inzet en commitment van alle stakeholders,
te weten: industrie, netbeheerders, energieproducenten, mede-
overheden en Rijk. PIDI brengt deze partijen samen in het
Nationaal Programma. Deelnemers aan PIDI spreken met mandaat
namens hun achterban. Hierdoor ontstaat gezamenlijke
doorzettingsmacht.

 EZK legt intern namens het Rijk de verbindingen en is
verantwoordelijk voor integraliteit en afstemming met andere
trajecten. De directie Deelnemingen van het ministerie van
Financiën neemt naast EZK deel aan de aansturing van PIDI.
Binnen EZK is de doorzettingsmacht geborgd door het instellen
van een Programmadirectie met een gecombineerd
opdrachtgeverschap vanuit twee DG’s.

 PIDI heeft voldoende omvang om een daadkrachtige partij te
zijn en kennis op te bouwen, en voldoende financiële middelen
om verkenningen en studies te kunnen (co)financieren.
Stakeholders stellen naar draagkracht en belang personele inzet
ter beschikking aan het NP PIDI.

 PIDI speelt met betrekking tot projecten in het MIEK en
vraagstukken rondom deze infrastructuren een coördinerende en
agenderende rol, zodat knelpunten worden opgepakt. PIDI
signaleert proactief knelpunten, anticiperend op de voortgang
binnen projecten, en neemt positie in om (informeel) invloed aan
te wenden en actie te nemen. Stakeholders binnen PIDI zijn
bereid om zo nodig hun processen te evalueren en aan te passen.

 De van PIDI verwachte versnelling zal soms betekenen dat
beslissingen moeten worden genomen met minder zekerheid over
de toekomst; er zal meer parallel dan serie-geschakeld gewerkt
moeten worden; vraagstukken van overdimensionering en
vollooprisico’s kunnen groter worden. Partijen zijn bereid om

gecalculeerd risico’s te nemen en naar nieuwe, creatieve
oplossingen te zoeken, anders dan het verschuiven van
beslissingen naar verder in de tijd. Meer (tijdelijke) publieke
financiering zal mogelijk nodig zijn.

 De kabinetsreactie benoemt de wens om financieringsproblemen
op te lossen. Het koppelen van substantiële financierings-
mogelijkheden aan het MIEK versterkt de slagkracht
nadrukkelijk. De oplossing kan verschillen per modaliteit en vraagt
maatwerk.

 Continu versnellen vraagt een adaptieve en lerende aanpak.
PIDI maakt bij de uitwerking van werkwijzen en instrumenten
gebruik van de lessen en ervaringen met de RES- en MIRT-
aanpak. Deels is de aanpak van PIDI anders, mede door de
andere stakeholders. Vanwege de wens om te versnellen en snel
tot een MIEK te komen en onderwijl knelpunten aan te pakken,
werkt PIDI iteratief en worden instrumenten als CES-
proces/criteria, criteria voor verkenningen en het afwegingskader
al werkende en in wisselwerking met de betrokken partijen verder
verdiept en verbeterd. PIDI ziet het daarbij als uitdrukkelijk taak
om kennis op te bouwen en te delen met de stakeholders.

 PIDI beoogt versnelling te brengen in de projecten die van
nationaal belang zijn. Regionale trajecten vanuit CES worden
door regionale partijen in onderlinge samenwerking opgepakt,
buiten het NP PIDI om. Daar waar het niet nodig is en trajecten al
goed lopen, worden geen nieuwe procedures gecreëerd.

1.4 Visie op vormgeving Nationaal Programma PIDI
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1.5.1 Kaders
Het beleidsmatige kader voor het NP PIDI wordt gevormd door:
 het Klimaatakkoord van juni 2019 en de doelstellingen die daarin

zijn opgenomen;
 De kamerbrief m.b.t. de kabinetsvisie op de verduurzaming

basisindustrie (mei 2020) waarin wordt onderstreept dat een
adequate energie infrastructuur een essentiële randvoorwaarde is
voor de klimaattransitie en tegelijkertijd kansen biedt voor behoud
van een vitale basisindustrie en het aantrekken van nieuwe
bedrijvigheid.

 vigerende wetgeving voor energie op nationaal niveau (Gaswet,
Elektriciteitswet en de toekomstige Energiewet) en op Europees
niveau.

1.5.2 Uitgangspunten
 Om tot een MIEK te kunnen komen, is een goede, robuuste

vraagarticulatie vanuit de clusters essentieel. De stakeholders
industrie, infrabeheerders, energieproducenten en decentrale
overheden geven hier in de CES een evenwichtige invulling aan.
Deze regionale partijen in het cluster zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor hun CES. Zij wijzen één partij aan die
namens het cluster optreedt als eigenaar, deelneemt aan het
Bestuurlijk Overleg en zorgt voor beheer van het CES.

 De vraagarticulatie van de clusters en de investeringsplannen van
de netbeheerders via de CES-en vormen de basis voor het MIEK-
Industrie. Daarnaast kan het Rijk op basis van (internationale)
ontwikkelingen vraagstukken/projecten signaleren voor het MIEK.

 De CES-en zijn eigendom van de clusters en het MIEK is eigendom
van het Rijk en wordt beheerd door het Rijk. De clusters hebben
hun CES afgestemd met de relevante RES-en.

 Het eerste hoofdstuk van het MIEK is industrie. PIDI zal, om
versnelling te realiseren, op basis van de CES-en een voorstel
opstellen van projecten die ten behoeve van de industrie zouden
moeten worden opgenomen in het MIEK.

 Het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg onder voorzitterschap van de
minister van Economische Zaken en Klimaat stelt het MIEK vast.

De minister toetst de voorstellen hierbij vanuit zijn integrale
verantwoordelijkheid.

 Het in ontwikkeling zijnde integrale afwegingskader geldt daarbij
als uitgangspunt voor het Rijk, om af te wegen in welke
netwerken (gas, warmte, H2, elektriciteit, CO2, CE) en voor welke
sectoren er waar en wanneer moet worden geïnvesteerd, en
welke projecten daarom volgens het Rijk dienen te worden
opgenomen in het MIEK.

 Er dient ruimte te blijven voor private investeerders in
infrastructuren; niet alle investeringen lopen via staats-
deelnemingen.

 Bij financiering van infrastructuur geldt in beginsel het principe
‘de gebruiker betaalt’. PIDI ondersteunt het besluitvormingstraject
zo nodig via middelen voor verkenningen en FEED-studies en
onderzoekt of er aanvullende financieringsknelpunten bestaan die
niet kunnen worden opgelost door de bestaande fondsen en
instrumenten.

 Bij infrastructuren wordt gestreefd naar meervoudig gebruik en
maximale benutting en optimale benutting van bestaande
infrastructuren.

 Er wordt zo mogelijk aangesloten op/bij infrastructuren van onze
buurlanden.

1.5 Kaders en uitgangspunten
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PIDI heeft een aantal verschillende rollen in het proces van de
ontwikkeling van een CES tot het uitwerken van een project van
nationaal belang in de MIEK-procedure.

1.6.1 Rol PIDI in de ontwikkeling van een CES
De ontwikkeling van een CES ligt bij de clusters zelf, die borgen dat alle
stakeholders betrokken worden zodat er een afgestemd product wordt
opgeleverd. De rol van PIDI is hierbij:
1) Opstellen criteria voor de CES-en: aan welke inhoudelijke,

procesmatige en organisatorische eisen moet een CES voldoen (zie
ook hoofdstuk 2.2)? Dit om uniformiteit tussen de CES-en te
borgen.

2) Beoordelen van de CES-en die worden ingeleverd door de
verschillende clusters. PIDI zal deze CES-en, in samenwerking met
inhoudelijke experts of consultants en een extern uit te voeren
toets, beoordelen op robuustheid. Een combinatie van PBL, TNO en
RVO is gevraagd een voorstel te doen voor een aanpak van een
externe toetsing gericht op energie, industrie en infra-aspecten. Dit
beoordelingsproces zal een iteratief proces zijn om tot een versie
van een CES te komen dat voldoende inhoud heeft om projecten die
die van nationaal belang worden geacht, in te kunnen brengen in de
MIEK-procedure.

3) Borgen van een proces m.b.t. het opstellen en inleveren van een
CES zodat er een versnelling plaats kan vinden. Hierbij moet
gedacht worden aan het vaststellen van inlevermomenten voor de
CES-en en het tijdig opleveren van een startdocument voor de
MIEK-procedure.

4) Bijdragen aan cluster-overstijgende kennis.
5) Adresseren van vragen en knelpunten die tijdens de opstelling

van de CES optreden en voorzien in een oplossing

1.6.2 Rol PIDI in de MIEK-procedure
De minister van EZK is eigenaar van het MIEK. In de MIEK-procedure
worden de projecten van nationaal belang verder uitgewerkt en wordt
een besluit genomen of deze worden gerealiseerd. In het MIEK staan de
vraagstukken waarvoor PIDI een startdocument – met daarin o.a. de
eigenaar en wijze van financiering – vaststelt en de verkenning start.
De rol van PIDI in de MIEK-procedure is met name het realiseren van
een versnelling en het delen van kennis.
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PIDI doet dit door:
 het maken van een basisopzet voor de aanpak en criteria voor het

doen van een verkenning. De criteria voor een te maken
verkenning (impactanalyse) worden mede gevoed door het
afwegingskader;

 het opstellen van een startdocument voor iedere verkenning,
samen met de betreffende eigenaar van het project/vraagstuk.
De Stuurgroep PIDI stelt uiteindelijk het startdocument vast;

 het monitoren van de voortgang van verkenningen naar
vraagstukken van nationaal belang en het toetsen van de kwaliteit;
PIDI rapporteert daarover naar de Stuurgroep. Bij eventuele
knelpunten, bijvoorbeeld bij de operationele uitvoering of
beleidsvragen, kan PIDI actie ondernemen om de gewenste
versnelling te behouden. PIDI kan daartoe helpen in de
operationele uitvoering van verkenningen en is in staat een
flexibele schil van projectleiders aan te trekken, heeft budget (voor
uitvoeren van studies) en bouwt een kennisfunctie op om de
uitvoering professioneel te verrichten;

 het toezien op de operationele uitvoering, wanneer deze door
individuele stakeholders gebeurt. Het ligt in de rede dat het
eigenaarschap verschuift naar de beoogd eigenaar al gelang het
proces vordert van verkenning naar FEED-studies;

 het zorgen voor concentratie van verkenningen wanneer er een
aantal verkenningen tegelijk loopt. Dit uit oogpunt van efficiëntie,
mogelijkheden voor versnelling, kennisopbouw en helderheid over
waar welke actie plaats vindt. Per verkenning zal PIDI toetsen of
concentratie wenselijk is;

 het trekken van nieuwe infrastructuurverkenningen wanneer er
geen eenduidige trekker is voor een vraagstuk/project. Bij een
overdracht van verkenningen naar PIDI gaan ook de menskracht en
de middelen mee;

 het ontwikkelen van een afwegingskader/visie onder leiding
van de Programmadirectie, in nauwe betrokkenheid met
stakeholders in de Stuurgroep. Het Rijk/MEZK stelt uiteindelijk het
afwegingskader vast. De resultaten benut PIDI bij de verkenningen,
waarbij beleidsvragen uit de verkenningen weer input geven voor
het afwegingskader. PIDI is in opbouw, en hoofdstuk 4 laat een
initiële tijdslijn zien hoe PIDI naar de gewenste situatie wil komen.
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1.6 Rol PIDI in CES- en MIEK-proces
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2.1.1 Introductie
PIDI zorgt voor versnelling van investeringsplannen die de industrie
nodig heeft om de klimaatdoelstellingen te behalen wanneer deze
afhankelijk zijn van regionale of nationale energie infrastructuur. In
onderstaande figuur in de beschreven stappen schematisch aangegeven
hoe PIDI dit doet:
 Het organiseren van een proces dat regionale energiebehoeften

inventariseert.
 Het ontwikkelen van een uniforme methodiek om de projecten, die

voortkomen uit de regionale behoeften, te beoordelen.
 Het signaleren en agenderen van knelpunten die tot vertraging in

besluitvorming en realisatie van projecten leiden en het komen tot
oplossingen.

 Faciliteren van besluitvorming rond de projecten van nationaal
belang.

Figuur 1. Schematische weergave van het proces van CES tot MIEK
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Dit hoofdstuk beschrijft verder in detail het proces van plan-
ontwikkeling, het opstellen van een Cluster Energie Strategie (een zgn.
CES), tot het uitwerken van het een plan in een MIEK (Meerjaren-
programma Infrastructuur Energie en Klimaat)-procedure. Daarnaast
beschrijft het de afwegingscriteria die meespelen om een project toe te
laten tot de MIEK-procedure en wordt ingegaan op de rol die PIDI
inneemt om dit proces te versnellen.
Tot slot geeft dit hoofdstuk inzicht in het juridisch kader, dat beoogt te
borgen dat gemaakte afspraken tussen partijen bindend van aard zijn.
PIDI zal de komende tijd ervaring moeten opdoen met dit proces en,
waar nodig, zaken of processen moeten aanpassen. Wat dat betreft is
dit ook een lerend traject waar PIDI kennis moet delen en moet
ophalen bij de stakeholders en moet bepalen welke risico’s PIDI zelf wil
dragen en welke juist niet.



2.1.2 PIDI-producten
Binnen het NP PIDI wordt, in verschillende fasen, een aantal producten
opgeleverd om te komen tot een besluit tot aanleg van energie-
infrastructuurprojecten van nationaal belang. Hierbij dient de
verduurzamingsopgave van de industrie en het bijbehorend doel om
CO2-uitstoot te verlagen als uitgangspunt. Verschillende partijen
werken samen om de PIDI-producten op te leveren. Om dit te
faciliteren, werkt de industrie hierbij samen met de energieproducten
en netbeheerders binnen het betreffende industriecluster. Alle zes
industrieclusters leveren elk een strategie op waarin staat waar en
wanneer welke energie infrastructuur moet worden aangelegd en
waarom dat nodig is om aan de behoefte van de industrie te voldoen.
Dit doen zij middels een Cluster Energie Strategie (CES). De CES is
eigendom van één vertegenwoordigende clusterpartij of orgaan, die alle
betrokken partijen vertegenwoordigt.
Bij het Rijk is er een aantal voorliggende beleidsvragen omtrent
verduurzaming van het energiesysteem. Deze beleidsvragen worden
uitgewerkt naar een afwegingskader op basis waarvan het Rijk regie
gaat voeren op de aanleg van de energie infrastructuur. Zo wordt het
afwegingskader toegepast om projecten te selecteren voor opname in
het MIEK.
Gezien de vertrouwelijkheid van projecten en mededingingsrechtelijke
aspecten is mogelijk een zogenaamd Data Safehouse vereist, waarin de
door de industrie geplande investeringen en de daaruit voortvloeiende
energie-infrastructuurbehoefte kan worden ingebracht zonder bedrijfs-

2.1 Procesbeschrijving van CES tot MIEK (2/2)
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Figuur 2. Proces van CES tot MIEK
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belangen te schaden en/of om concurrentiegevoelige informatie af te
schermen. Dit om besluitvorming te versnellen en risico’s te
verminderen. In het MIEK worden vervolgens projecten van nationaal
belang verder gespecificeerd door middel van verkenningen en
planstudies. Projecten die in het MIEK worden ingebracht, kunnen in
verschillende fasen verkeren. Bestaande onderzoeken, modellen en
berekeningen uit al gevorderde planvorming van projecten, worden zo
veel mogelijk overgenomen.
Gedurende het proces van CES t/m MIEK wordt op basis van ‘joint fact
finding’ toegewerkt naar een volledig doorgerekend project, waarover
een besluit tot aanleggen kan worden genomen.
De procesplaat onderaan deze pagina wordt in dit hoofdstuk
stapsgewijs besproken, waarbij per paragraaf nader wordt ingegaan op
de verschillende producten. Per product wordt antwoord gegeven op de
volgende vragen:
 Wat is dit product?
 Waar moet dit product aan voldoen (timing, meerwaarde voor 

industrie en de transitie bij haar en andere sectoren)?
 Met welke stakeholders moet afstemming worden gevonden om 

deze te specificeren?
 Wanneer en hoe zal er hierover afstemming plaatsvinden?
 Wie is eigenaar van een product en wie beslist over wat?



2.2 CES en CES-criteria (1/5)
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2.2.1 Wat is een Cluster Energie Strategie (CES)?
Om een goede basis te geven voor het voeren van regie, moet er een
analyse zijn die de vraag, beschikbaarheid en benodigde ontwikkeling
van de energie infrastructuur voor een duurzame industrie kwantitatief
inzichtelijk maakt, over de verschillende modaliteiten. Deze analyse is
de essentie van een CES. Hiervoor zijn vier aspecten belangrijk:
1. Een CES moet specifiek, kwantitatief en onderbouwd inzicht geven in

de benodigde robuuste energie infrastructuur in de nabije toekomst
(2020-2030) en in de verdere toekomst (2030-2050);

2. De CES komt tot stand door integrale afstemming op clusterniveau
over de verschillende modaliteiten door producenten, gebruikers en
netwerkbedrijven;

3. De CES geeft aan waar intensivering en versnelling van projecten
nodig is om aan de behoeften van de stakeholders te kunnen
voldoen met een prioritering van de infrastructuurbehoefte. Deze
onderverdeling wordt nader onderbouwd door een knelpunten-,
risico- en impactanalyse.

4. In de CES wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten van
regionaal belang en van (inter)nationaal belang. Dit onderscheid is
nodig om helder te krijgen welke zaken regionaal opgepakt kunnen
worden, en welke een actieve rol vanuit het Rijk vragen.

Een CES geeft een regionale investeringsagenda en knelpuntenanalyse
voor de energie infrastructuur in het betreffende industriële cluster. In
Nederland is een zestal industriële clusters geïdentificeerd (zie figuur
hiernaast) die alle een energiestrategie opstellen voor de komende
decennia. Een CES sluit aan bij de aard van de regio, de industrie en
het bestuur. De CES-en kunnen daarom onderling verschillen, maar
moeten wel een vergelijkbaar, herkenbaar product opleveren.
Op regionaal niveau werkt de industrie, samen met netbeheerders en in
afstemming met energieproducenten en decentrale overheden en
andere relevante stakeholders, de CES uit. Zij benoemen in deze CES-
en de energie-infrastructuurprojecten die zij regionaal gaan realiseren,
de projecten die op nationaal niveau nodig zijn en projecten die niet op
tijd tot stand komen zonder een gestructureerde PIDI-aanpak. Een CES
geeft dus inzicht in de energie- en grondstoffeninfrastructuurprojecten
die regionaal worden gerealiseerd, en de infrastructuurprojecten die
regie van het Rijk vragen om de versnelling te krijgen.
Het opstellen van een CES brengt tijdig regionale partijen als industrie,
netbeheerders en decentrale overheden bij elkaar, waardoor het cluster
eventuele knelpunten binnen regionale projecten in een vroeg stadium
kan identificeren en kan oplossen. Indien de clusters deze knelpunten
niet zelf kunnen oplossen, kan PIDI de clusters helpen de knelpunten
op te lossen. Op deze manier zorgt PIDI ook regionaal voor versnelling.
De CES krijgt elke twee jaar een update op basis van aangepaste
investeringsplannen en de uitkomsten van voorgaande MIEK-trajecten.
Hiermee is het aanleveren van plannen binnen het cluster dus een
cyclisch, iteratief proces.
Projecten in een cluster die infrabedrijven samen met andere
stakeholders regionaal kunnen uitvoeren, behoeven geen MIEK-
procedure. In een Bestuurlijk Overleg bepalen de regiopartners en het
Rijk jaarlijks welke projecten daadwerkelijk van nationaal belang zijn en
welke ze vervolgens in de MIEK-procedure opnemen.
De infrastructuurprojecten die regie van het Rijk vragen, zijn input voor
de landelijke investeringsagenda: het MIEK. In het MIEK worden de
betreffende projecten vervolgens verder gespecificeerd en wordt, waar
nodig, een versnelling georganiseerd om deze energie infrastructuur,
en daarmee de doelstellingen van de CES-en, te realiseren.
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2.2.2 Eisen aan de CES
Omdat een CES dient als fundatie van het MIEK waarmee het Rijk regie
zal voeren op de aanleg van de infrastructuur, moeten er eisen gesteld
worden aan de CES. In de vorige paragraaf zijn al aspecten benoemd;
hieronder zijn deze verder geconcretiseerd. Een CES:
 is betrouwbaar, uniform, onderbouwd en transparant;
 geeft zicht op emissiereductie en de te behalen klimaatdoelen van

de industrie;
 geeft inzicht in veranderende vraag en aanbod van energie en de

flexibiliteit die er binnen het cluster bestaat om op een variërend
aanbod te anticiperen;

 toont eigenaarschap van de initiatiefnemers en de stakeholders in
het betreffende cluster en is integraal afgestemd;

 geeft een gekwantificeerd inzicht op omvang, risico en planning,
waarbij de timing van realisatie en fasering van infrastructuur
onderdeel moeten zijn van het CES;

 maakt onderscheid in wat regionaal mogelijk is en wat nationaal
geregeld moet worden om de klimaat- en industriedoelen te
bereiken;

 heeft een regionale verbinding door afstemming met de relevante
RES(sen);

 geeft aan wat de (economische) implicaties zijn voor het cluster,
de regio en nationaal, indien de gewenste infrastructuur niet
(tijdig) beschikbaar komt;

 geeft de informatie benodigd voor nationale afweging op projecten
in het kader van het MIEK.

Deze punten kunnen gezien worden als uitgangspunten die nader
uitgewerkt zijn tot een set criteria waaraan een CES dient te voldoen.
Aan een CES worden zowel algemene als inhoudelijke eisen gesteld,
waarbij de algemene eisen gaan over de kwaliteit, de organisatie en het
proces rondom het opstellen van de CES en de inhoudelijke eisen
(ofwel producteisen) gaan over de minimale inhoudelijke invulling van
een CES. Voor verdere structurering zijn de eisen ingedeeld volgens
onderstaand schema. De specifieke invulling van de eisen wordt, per
onderdeel, verder toegelicht in de separate handreiking omtrent CES en
MIEK.

Algemene eisen aan de CES
CES-en worden opgesteld door de verschillende clusters. Om een
integrale afweging voor energie infrastructuur te kunnen maken, moet
uniformiteit geborgd zijn. Dit deel van de eisen geeft daarom invulling
aan afstemming van begrippen, grootheden, geografische afbakening
en in de tijd. Daarnaast geeft het proces eisen rondom governance,
opstellen en indienen van de CES.

Algemene eisen aan de CES:
Proces en organisatie

Producteisen 
Deel A: 

Vaststellen toekomstige, 
geaggregeerde 

modaliteitsbehoefte in de tijd van 
een cluster

Producteisen 
Deel B: 

Vertaling van A naar benodigde 
infrastructuur

Producteisen 
Deel C: 

Vaststelling nut en noodzaak

Figuur 4. Onderdelen van de criteria CES
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Algemene eisen aan de CES (vervolg)

Producteisen deel A:
Dit deel is erop gericht om een heldere vraagarticulatie rond
modaliteitsbehoeften te krijgen, op basis van geplande investeringen
door de industrie. Inzichten in hoeveelheden, modaliteiten, locaties van
vraag en aanbod, aanbod-/vraagzekerheden moeten hieruit blijken.

Producteisen deel B:
De vertaling van modaliteitsaanbod en vraag naar infrastructuur moet
in dit deel plaatsvinden. Op basis van geaggregeerde modaliteits-
behoeften wordt een infrastructuurplan opgesteld dat is onderbouwd
met inzichten in risico’s en kostenaspecten. Gesignaleerde knelpunten
rondom aanleg van infrastructuur moeten hier ook geadresseerd
worden.

Producteisen deel C:
Een onderbouwing van nut en noodzaak voor versnelling in de
besluitvorming rondom aanleg van energie infrastructuur. In combinatie
met een knelpuntenanalyse geeft dit deel focus op de obstakels rondom
realisatie van infrastructuur op projectniveau. Dit deel is daarom ook
zeer belangrijk voor de juridische houdbaarheid van besluitvorming.

Toetsing vindt mede plaats op basis van de reeds ontvangen concept-
CES-en. Omgekeerd geeft PIDI reeds reflecties op basis van
bovenstaande op de ingebrachte CES-en. Bovenstaande eisen zijn dus
onderdeel van een voorstel, en kunnen dus nog worden aangepast
n.a.v. feedback vanuit stakeholders.
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2.2.3 Afstemming met stakeholders
De PIDI-kwartiermakers stemmen de CES-criteria af met stakeholders
om te borgen dat de criteria gedragen worden door de partijen die de
CES moeten opstellen. De criteria moeten voor de clusters werkbaar
zijn om een goede CES op te leveren; er wordt daarom gelet op de
herkenbaarheid, structuur en inhoud. Iedere cluster verschilt naar aard,
industrie, bestuur en mogelijkheden. Dit geldt in het bijzonder voor
cluster zes dat geen geografische geconcentreerdheid kent en bestaat
uit een aantal branches die verdeeld over Nederland zijn gevestigd.
Hiervoor bestaat een aparte aanpak.
Binnen het NP PIDI zijn in de afgelopen periode de algemene en
inhoudelijke eisen geformuleerd mede op basis van reeds ontvangen

Stakeholder Onderwerp te bespreken
TenneT Afstemmen criteria en proces CES
Gasunie Afstemmen criteria en proces CES
VENW Afstemmen criteria en proces CES
VNG Afstemmen proces CES
IPO Afstemmen proces CES
Energie Nederland Afstemmen criteria en proces CES
TNO Bespreken robuustheidstoets CES
PBL Bespreken robuustheidstoets CES
RES Afstemmen criteria en proces CES
PEH Afstemmen criteria en proces CES
Infra netbeheerders Afstemmen criteria en proces CES
Programma Noordzee Afstemming tussen beiden programma’s
Afzonderlijke clusters (1 t/m 5) en apart 
traject voor Cluster 6 Afstemmen criteria en proces CES

Programma Infrastructuur en Energie Informeren over aanpak CES
Reflectiegroep met andere departementen Informeren over aanpak CES
MIRT-deskundigen I&W Afstemmen criteria en proces CES
AVEBE Afstemmen criteria en proces CES
VNP Afstemmen criteria en proces CES

Met, in ieder geval, de gearceerde stakeholders (zie tabel hiernaast)
vinden al gesprekken plaats en zullen meerdere gesprekken worden
gepland, zodat in de eerste plaats de hoofdeisen scherp kunnen worden
gesteld met medewerkers op management-level, om vervolgens de
details en invulling van deze hoofdeisen te bespreken met specialisten
werkzaam bij deze stakeholders. Tevens vindt een toetsing plaats op de
reeds ontvangen CES-en. Dit proces wordt hierboven gevisualiseerd.

Tabel 1. Lijst van stakeholders en onderwerp te bespreken

Legenda tabel:
Meerdere gesprekken, van 
algemeen tot specialist

In eerste instantie
één gesprek

Figuur 5. Proces van afstemming met stakeholders

1. Vaststellen van hoofdeisen met algemene 
stakeholders op management-level

2. Uitwerken van details en invulling van 
hoofdeisen met stakeholder-specialisten

[N]. Diepere uitwerken van details per onderwerp 
met stakeholder-specialisten

concept-CES-en. Het Programma van Eisen is een eerste aanzet, die
PIDI zal afstemmen met de industrie, netbeheerders en energie-
producenten. De eisen zijn dus onderdeel van een voorstel, en kunnen
dus nog worden aangepast n.a.v. feedback vanuit stakeholders. In dit
proces zullen de PIDI-kwartiermakers de criteria afstemmen met de
stakeholders zoals hieronder benoemd, waarbij belangrijk is te
vermelden dat voor een aantal partijen met meerdere functies (van
generalist, tot specialist) zal worden gesproken. Met de stakeholders zal
gesproken worden zowel om input of ervaringen op te halen als om hen
over de voortang van het proces te informeren. De Stuurgroep stelt
uiteindelijk de criteria vast.
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2.2.4 Aparte aanpak CES Cluster 6

Wat is CES Cluster 6?
Infrastructuur is sterk geografische gebonden. Het is daarom logisch
dat de energiestrategieën worden opgesteld door de regionaal
gebonden clusters. Naast de vijf regionale clusters is er een zesde
cluster dat een meer sectorale aanpak kent. Dit cluster
vertegenwoordigt de ETS-bedrijven die niet worden vertegenwoordigd
in de vijf regionale clusters. Het is wenselijk om voor Cluster 6 – de
nummer drie in CO2-uitstoot – ook een CES op te stellen met
aanpassing naar andere energie- en grondstoffenmodaliteiten om tot
een succesvolle energietransitie te komen. Door de decentrale ligging
van veel bedrijven is deze aanpassing van energie- en
grondstoffenmodaliteiten een extra uitdaging.
Doordat het zesde cluster een minder sterke regionale component kent,
is de aanpak van een CES anders dan in de vijf regionale clusters.
Belangrijk is dat Cluster 6 van sterk branche-/sector-georiënteerd naar
een bedrijf- en locatie-georiënteerde aanpak moet. Dit vraagt een
afwijkende organisatie van het cluster en ondersteuning van PIDI is
daarom wenselijk om tot een integrale aanpak en strategie te komen
die sector-overstijgend is. Tevens leidt de afwijkende geografische
indeling tot een andere volgorde in het betrekken van stakeholders en
verzamelen van informatie, omdat eerst de afbakening en significante
locaties vastgesteld moeten worden.

Welke andere organisatie volgt PIDI bij dit cluster?
De opgave om in aanpak van sector-georiënteerd naar bedrijf-
georiënteerd te gaan, vraagt een andere organisatie van het cluster en
een andere volgordelijkheid bij het opstellen van de CES.
 Afbakening: de ETS-bedrijven die niet direct kunnen aansluiten bij

de vijf regionale clusters worden vertegenwoordigd in de CES van
Cluster 6;

 Fase 1: Inventariseren van significante geografische sub-clusters
en individuele locaties in relatie tot de toekomstige,
gekwantificeerde, concrete modaliteitsbehoefte in de tijd. Dit
levert zowel de afbakening van Cluster 6 op als de resultaten van
deel A uit het Programma van Eisen.

 Fase 2: Koppelen van sub-clusters en significatie locaties met
(regionale) netbeheerders, energieaanbieders en overige
stakeholders als decentrale overheden. Hieruit volgt de vertaling
naar de (regionale) infrastructuur investeringsagenda met
bijbehorende prioritering voor de relevante sub-clusters en
gebieden volgens deel B van het Programma van Eisen.

 Fase 3: Vaststellen van nut en noodzaak per relevante sub-
cluster en relevant gebied volgens deel C van het Programma van
Eisen.

 Open vragen betreffen nog de relatie met de RES-en en de
governance / het eigenaarschap van de CES van cluster 6.



2.3.1 Data Safehouse
Industrieën en infrabedrijven investeren in grote technische
vernieuwingen voor vervanging en onderhoud of de start nieuwe
productieprocessen. Zij kunnen deze investeringen vanuit bedrijfs-
gevoelige overwegingen en commercieel belang of mededingings-
rechtelijke en juridische aspecten niet vrij publiekelijk delen. Wel is het
zicht op deze investeringen nodig om de behoefte aan energie en
grondstoffen zichtbaar te maken en een vertaling naar de noodzakelijke
infrastructuur te kunnen maken. Hiervoor is een ‘non-disclosure’-
omgeving nodig in de vorm van een Safehouse. Hier kunnen private
partijen, industrieën en mogelijk infrabedrijven en andere partijen,
vertrouwelijk plannen indienen. Het Data Safehouse kan plannen
integreren en kwantificeren zodat deze een goede input vormen voor
infraplanning – op een wijze die vertrouwelijkheid waarborgt. Clusters
kunnen deze NDA-status op verschillende manieren vormgeven. De
informatie moet wel te valideren zijn om tot projecten en investeringen
te komen.
Afhankelijk van de bedrijvenpopulatie kunnen er bij de besprekingen in
de CES mededingingsrechtelijke aandachtspunten zijn; het is belangrijk
om hiervoor dan van tevoren duidelijke spelregels op te stellen, ook
betreffende hoe om te gaan met de informatie in het Data Safehouse.

Pilot in Rotterdam
Het cluster Rotterdam-Moerdijk is een pilot gestart voor het Data
Safehouse, waarbij Rotterdam ook kijkt naar de ervaringen met een
dergelijk Data Safehouse in Noord-Nederland. De verwachting is dat
deze pilot vanaf maart 2021 van start kan gaan met een werkend
concept. Op basis van de pilot zal PIDI bekijken of de geleerde lessen
voor alle clusters toepasbaar zijn en welke rol PIDI hierin kan spelen.
Indien nodig zal PIDI ook de relevante toezichthouders (zoals ACM)
betrekken voor mededingingsrechtelijke aspecten.

2.3 Data Safehouse
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2.4.1 Wat moet een CES opleveren?
De CES geeft de basis voor het uit te voeren programma van regionale
infraprojecten. Tevens is het de hoeksteen op basis waarvan het Rijk
samen met publieke en private partners in het NP PIDI regie kan
voeren voor infraprojecten van nationaal belang. Dit gebeurt op basis
van de in de CES benoemde en goed onderbouwde knelpunten.
Een CES geeft enerzijds aan waar de knelpunten liggen rondom de
realisatie van infrastructuur waarover een (beleids)beslissing genomen
moet worden. Anderzijds levert een CES de feiten aan die de
besluitvorming ondersteunen. Door generieke en projectspecifieke
knelpunten in de CES te adresseren, is PIDI in staat om beleidskeuzes
te agenderen, ondersteund met concrete casussen. PIDI heeft een
actieve rol in het gezamenlijk oplossen van knelpunten om de
benodigde infrastructuur te realiseren, en doet dit in nauwe
samenwerking met de relevante stakeholders (industrie, netbeheerders
en (decentrale) overheden). PIDI zal de rol van aanjager op zich nemen
voor het oplossen van de betreffende knelpunten. Hiermee ondervangt
PIDI de issues die realisatie van projecten in de weg staan, om
versnelling te faciliteren in het realiseren van de Rijks-beleidsdoelen
samen met de industrie.

2.4.2 Proces van inleveren CES
Het onderstaande proces beschrijft het reguliere proces rondom
indienen van een CES. PIDI vraagt dat de clusters hun CES-en zelf
ontwikkelen met de criteria die PIDI aanreikt. Dit om te borgen dat de
CES-en de informatie bevatten waarmee het Rijk zijn regietaak kan
vervullen. Bij het opstellen van de CES-en wordt ondersteuning
gegeven aan de clusters vanuit PBL, TNO en RVO. De ingediende CES-
en zullen door deze partijen inhoudelijk worden geanalyseerd en zullen
met de clusters waar nodig worden aangescherpt. Dit op basis van een
iteratief cyclisch proces. PIDI start in 2021 met dit experiment, en
aansluitend kijken alle partijen hoe deze aanpak verder wordt ingevuld.
De plannen zullen getoetst worden met oog op bijdrage aan
beleidsdoelen en de onderbouwing van modaliteiten, capaciteiten en
fasering. Daarnaast zal er aandacht zijn voor een knelpuntenanalyse
van de CES-en. De toetsing van de plannen is geen beoordeling van de
prestaties van een cluster, maar is erop gericht om de planvorming
rondom energie infrastructuur in en voor het cluster te ondersteunen.
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Notitie: (a) Om een versnelling op projecten te realiseren kan er besloten worden om projecten op meerdere momenten in het jaar tot het MIEK toe te laten (dus niet alleen n.a.v. een BO 
MIEK). Hiervoor zal het BO MIEK de Stuurgroep PIDI moeten mandateren om een dergelijk besluit te nemen

Dit is een iteratief proces, waarbij PBL, TNO en RVO tijdens het proces
van opstellen van de CES bijdragen aan de kwaliteit van de CES-en. De
clusters worden gevraagd om iedere twee jaar een nieuwe CES op te
leveren. Echter, de update van de bestaande CES-en is een jaarlijks
proces. Dit om te borgen dat er ruimte is voor de clusters om projecten
binnen de bestaande CES-en verder te verdiepen en om projecten (van
nationaal belang) ‘MIEK-ready’ te maken. De gereguleerde sectoren
hebben een tweejaarlijkse cyclus voor het updaten van investerings-
plannen waardoor de eventueel aangepaste CES-en relatief snel
verwerkt kunnen worden in de investeringsplannen van netbeheerders.
PIDI bekijkt nog hoe de niet-gereguleerde sectoren zich bij deze
planning kunnen aansluiten.
Het moment van indienen van een CES zal worden afgestemd met de
data dat het BO MIEK samenkomt (dit zal in principe iedere jaar in de
maand juni zijn).
In het jaarlijks BO MIEK worden nieuwe projecten formeel behandeld en
dit is dan ook het moment waarop projecten de MIEK-procedure in
kunnen gaan(a). Gedurende het jaar zullen er reguliere overleggen
plaatsvinden tussen de clusters en PIDI. Er zal dus een iteratief proces
ontstaan (tussen clusters en PIDI) om de projecten verder te verfijnen
en ‘BO MIEK-klaar’ te krijgen. De intensiteit en regelmaat hiervan wordt
afgestemd met de individuele clusters.
In November 2021 zal het BO MIEK een formele startbijeenkomst
organiseren waarin de CES-en worden besproken, alsmede de projecten
van nationaal belang die voor het MIEK in aanmerking komen. Een
tweede bijeenkomst van het BO MIEK zal naar verwachting in juni 2022
plaatsvinden, met het oog op het reguliere proces en ritme rondom
MIEK en CES en aansluiting op de Rijksbegrotingscyclus.
Een beeldend voorbeeld van het CES-proces is te vinden in bijlage 7.1.

2.4.3 Eerste concept-CES-en
Er wordt door PIDI nog gewerkt aan het finaliseren van de CES-criteria,
maar tegelijkertijd zijn er reeds (concept-)CES-en ontvangen. PIDI
reflecteert op deze CES-en om het Programma van Eisen, de benodigde
ondersteuning door PIDI en de gewenste informatie voor de regietaak
van het Rijk te faciliteren. PIDI voorziet dat gedurende de tijd de door
de clusters opgeleverde CES-en steeds verder geconcretiseerd worden,
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2.4.3 Eerste concept-CES-en (vervolg)
zodat projecten uit het CES kunnen worden ingediend bij het MIEK.
PIDI ziet voor zichzelf een rol in de concretiseringsslag van de CES-en
voor de desbetreffende projecten. Door periodiek contact te hebben en
feedback te geven op de CES-en kunnen de clusters de projecten
verder specificeren en kunnen projecten van nationaal belang klaar
worden gemaakt voor het MIEK. Het indienen van de CES-en door de
clusters zal bij een centrale PIDI-e-mailbox plaatsvinden.

2.4.4 Internationale projecten
Zowel de CES-en als PIDI zelf kunnen voorstellen doen voor
grensoverschrijdende verbindingen om hiermee aansluiting te zoeken
met buitenlandse clusters. Dit zijn projecten die grensoverschrijdende
verbindingen nodig hebben om de Nederlandse beleidsdoelen en
ambities door middel van energie-infrastructuurontwikkeling te
versterken (bijvoorbeeld een H2-hub of CO2-verbinding).
PIDI zorgt met het MIEK voor afstemming met omliggende landen t.b.v.
tijdige agendering en aansluiting, bijvoorbeeld op het Netz-
entwicklungsplan van Duitsland. PIDI zoekt actief naar mogelijkheden
om buitenlandse investeringen te benutten, bijvoorbeeld door
internationale investeringen in bestaande buisleidingentracé’s te
benutten voor aansluitingen t.b.v. versnelling van projecten in het
MIEK.

2.4.5 De stap naar een 100% gedragen CES
Op basis van de CES moeten stakeholders besluiten kunnen nemen.
Bedrijven moeten voldoende zekerheid hebben over de aanwezigheid
van infrastructuur voor energie en grondstoffen om te kunnen
investeren. Dit geldt zowel voor bedrijven die zorgen voor het aanbod
van energie en grondstoffen als voor de industriële gebruikers van
energie en grondstoffen. De infrabeheerders willen voldoende garantie
dat de energie er is en wordt afgenomen. Maar ook dat er niet a priori
onmogelijkheden zijn om de infra aan te leggen. En decentrale
overheden willen zicht hebben op de samenhang met de RES. Een
afgestemd en gemeenschappelijk management van verwachtingen is
een groeitraject waarbij PIDI gaat helpen en dit gaat gebruiken voor het
opstellen van de criteria. De eerste CES-en zullen niet optimaal zijn en
risico’s geven. De gevraagde versnelling van besluitvorming vraagt dat
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stakeholders met die risico’s durven om te gaan en wederzijds
vertrouwen verder ontwikkelen. PIDI gaat helpen bij dit proces.
De eisen aan de CES worden bepaald door de informatie die nodig is
voor de diverse stakeholders om de knelpunten omtrent infrastructuur
te adresseren en te onderbouwen. De eisen aan de CES moeten
voldoen aan het MIEK-proces, de doelstellingen van het NP PIDI, de
kabinetsreactie op het TIKI-advies en dienen aan te sluiten bij de
mogelijkheden van de clusters. Op basis van de bovenstaande
uitgangspunten is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Het PvE
moet gedragen worden door alle partijen die ermee moeten werken. De
komende drie maanden zal PIDI daarom met de stakeholders en de
clusters in gesprek gaan. Dit gesprek moet leiden tot een intensief
iteratief proces waarin alle partijen werken naar een gedragen CES
Programma van Eisen en CES-en die daardoor bijdragen aan versnelling
van infrastructuurontwikkeling.
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2.5.1 Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat
(MIEK)
In deze paragraaf wordt de Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie
en Klimaat (MIEK)-procedure beschreven. Ten eerste wordt toegelicht
wat het MIEK is en wat de doelstelling van deze procedure is en
vervolgens wordt uitgelegd hoe de MIEK-procedure wordt vorm-
gegeven. In de uitleg van de MIEK-procedure worden de afwegings-
criteria besproken die meespelen om een project toe te laten voor een
MIEK-procedure en in de separate handreiking m.b.t. CES en MIEK
worden vervolgens de verschillende fasen binnen de MIEK-procedure
toegelicht. In bijlage 7.1 staat een meer beeldende uitleg van de
beoogde processen omtrent MIEK, het afwegingskader en
verkenningen.
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Figuur 6. Schematische weergave van de MIEK-procedure en een uitsplitsing van 
processtappen en beslissingsmomenten per fase 
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Netbeheerders en betreffende clusterconsortia zijn de drijvende kracht achter de studies en verkenningen en zijn gedurende het proces betrokken
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Wat is het MIEK?
In het MIEK wordt de coördinatie en regie van infrastructurele projecten
die essentieel zijn voor de energietransitie opgetild naar Rijksniveau.
Dit meerjarenprogramma moet worden opgezet in samenspraak met
industrie en energie-infrastructuurbedrijven, waarbij de Rijksoverheid
haar regietaak zwaarder invult dan voorheen, binnen een gezamenlijk
afgesproken kader. Voor de inrichting van de aanpak binnen het MIEK
wordt gebruikgemaakt van decennialange ervaring met het MIRT
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).
Projecten die het niveau van de CES-en ontstijgen, bijvoorbeeld omdat
ze meerdere clusters omvatten of van nationaal belang zijn, komen in
aanmerking voor het MIEK. Het aanmerken van projecten van nationaal
belang gebeurt op basis van een op te stellen afwegingskader waarin
kosten in de gehele keten, emissiereductie, systeemintegratie,
internationale verbindingen, verdienmodel industrie, innovatie en
ruimtelijke inpassing kunnen worden meegenomen. Het afwegingskader
zal hier richting aan geven en zorgt voor helderheid over projecten van
nationaal belang, en faciliteert hiermee versnelling in aanleg.
Het MIEK-proces zorgt niet voor een onnodige aanpassing aan de
bestaande regulering: in het vervolgproces van verkenningen
participeren de relevante netbeheerders. Het MIEK en de verkenningen
gaan het proces van het maken van investeringsplannen door de
netbeheerders niet overnemen, maar maken de keuzes voor
infrastructuur van nationaal belang. De netbeheerders nemen deze
besluiten – waaraan ze zelf hebben deelgenomen – op in hun
investeringsplannen. De ACM toetst vervolgens deze
investeringsplannen op doelmatigheid en noodzakelijkheid.
Er dient te worden gewaarborgd dat alle clusters voldoende
mogelijkheden tot decarbonisatie hebben. Indien CCS of H2
onvoldoende reductiepotentieel bieden of er geen opbouwprojecten zijn
die circulariteit en/of CO2-emissiereductie elders kunnen realiseren,
bijvoorbeeld in Cluster 6, kan dit een aanleiding zijn om elektrische
infrastructuur hier te prioriteren.

Wat is de doelstelling van de MIEK-procedure?
Het MIEK is erop gericht met een programmatische aanpak van de
infrastructuur een structuur te bieden voor het inbrengen van projecten
die cluster-overstijgend zijn en als doel hebben bij te dragen aan de
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decarbonisatie van de industrie en aan het behoud en de uitbreiding
van substantiële duurzame industrie in Nederland. Om tot de juiste
keuze te komen voor toelating van projecten in het MIEK, wordt de
MIEK-procedure opgesteld. De MIEK-procedure faciliteert het maken
van afgewogen beslissingen voor de aanleg van energie infrastructuur
ten behoeve van de verduurzaming van de industrie.
De MIEK-procedure regelt in principe niet: de ruimtelijke ordening
(uitvoering bij PEH), energie infrastructuur op zee, en regionale
energieopwekking. Deze zaken zijn reeds in aanpalende programma’s
belegd.
Wel zal PIDI acteren indien in een van deze trajecten knelpunten voor
de energie-infrastructuurprojecten van nationale betekenis voor de
industrie optreden.
Ook zal het MIEK kijken naar keteneffecten (in hoeverre een project
impact heeft op andere nationale of regionale projecten of
programma’s).
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In dit proces dient de ACM meegenomen te worden om te borgen dat zij
de projecten kunnen toetsen op noodzakelijkheid en doelmatigheid. In
de startnotities van de projecten van nationaal belang zullen de
initiatiefnemers opnemen dat zij de ACM hiertoe in de gelegenheid
zullen stellen.
Voor vraagstukken opgenomen in het MIEK, en waarvoor PIDI een
startnotitie maakt, geldt dat het nationale belang en nut en noodzaak al
zijn vastgesteld. Een startnotitie dient dus niet voor het opnieuw
vaststellen van nationaal belang van het project, maar draagt bij aan
het verder uitkristalliseren van projectspecifieke punten. Middels ‘joint
fact finding’ versnelt PIDI hiermee in het MIEK het wegnemen van
knelpunten.
Daarop volgt een ‘verzameling’ van overeenkomsten tussen publiek-
private partijen: overheid, netbeheerders, energieproducenten,
decentrale overheden en industriële partijen zetten gezamenlijk en
tegelijkertijd hun handtekening voor een project. Deze bestuurlijke
plannen vragen aansluitend juridische verankering met inachtneming
van de Europese en nationale mededingingsrechtelijke kaders.
Kosten voor planvorming en FEED-studies worden door de initiatief-
nemers zelf gedragen. Waar nodig ondersteunt het Rijk naast PIDI ook
via de Topsector Energie (TSE) Industrie. Bij realisatie kan dan
compensatie via tarieven volgen.
De MIEK-procedure heeft een relatie met andere programma’s, zoals
het NOVI, PEH, de VAWOZ, etc. Dit vraagt gedurende de procedure een
afstemming en check met de eisen en criteria in de (voor het
betreffende project) relevante aanpalende programma’s.
De MIEK-procedure bestaat uit vier fasen (zie navolgende figuur). Elke
fase start met een nieuwe opdracht en wordt gekenmerkt door een
eigen specifieke informatiebehoefte. Verzamelde kennis in een eerdere
fase kan gezien worden als uitgangspunt voor de volgende (‘joint fact
finding’). In de praktijk kan sprake zijn van een iteratief proces. Dat
betekent dat gedurende het proces een stap teruggezet kan worden om
bijvoorbeeld een verdiepende slag in de verkenningsfase uit te voeren.
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Vormgeving van de MIEK-procedure
De MIEK-procedure is een vaststaande structuur waarmee projecten
vanuit de CES-en ingebracht kunnen worden en beoordeeld worden op
nut en noodzaak van het project. De beleidskeuzes komen tot uiting in
het afwegingskader dat wordt gebruikt om die projecten te selecteren
voor uitvoering. Het aanwijzen van projecten die in aanmerking komen
voor het MIEK dient volgens een nationale afweging plaats te vinden,
waarin kosten in de gehele keten, emissiereductie, systeemintegratie,
internationale verbindingen, verdienmodel industrie en innovatie
kunnen worden meegenomen.
De selectie van de projecten vraagt om vooraf opgestelde criteria. Het
afwegingskader geeft de beleidsregels die het Rijk hierbij hanteert. De
clusters kunnen projecten die zij van nationaal belang achten via hun
CES als voorstel inbrengen in het MIEK. Initiatiefnemers zijn dan de
clusterconsortia en de netbeheerders. Formeel opdrachtgeverschap
wordt belegd in het Bestuurlijk Overleg – MIEK (‘BO MIEK’).
De uitkomsten van de MIEK-procedure vormen de basis voor verdere
besluitvorming. Het MIEK stelt eisen aan de verkenningen, planstudies
en FEED-studies. Deze fasen vragen steeds verdergaande privaat-
rechtelijke afspraken. De komende maanden onderzoekt PIDI welke
juridische borging nodig is om tot versnelling te komen.

Proces van de MIEK-procedure
Het BO MIEK (Stuurgroep, eigenaren CES, o.l.v. MEZK) is betrokken bij
elke stap naar een volgende fase; het BO MIEK stelt vast of projecten
voldoen aan de criteria (zowel procedureel als o.b.v. afwegingskader)
om naar de volgende fase te gaan. Een eerste invulling van de MIEK-
procedure is al opgesteld (mede o.b.v. MIRT-ervaringen). Deze invulling
(stappen) zal PIDI de komende periode verder specificeren en
afstemmen met relevante stakeholders. Het eerste product (invulling
van een MIEK – een concept-MIEK) is te vinden in bijlage 7.3.
Het opnemen van een project in het MIEK vindt plaats door een besluit
in het BO MIEK, wat vervolgens betekent dat het nationaal belang en
nut en noodzaak van een project niet meer ter discussie staan, waarna
de initiatiefnemers verkenningen en FEED-studies organiseren. In deze
studies wordt vastgesteld wie eigenaar wordt van de infrastructuur, wie
betaalt en wie de aanleg gaat organiseren.
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De fasen van onderstaande MIEK-procedure zijn verder uitgewerkt in
een separate handreiking m.b.t. CES en MIEK . Hierin wordt tevens
aangegeven wat per fase de criteria zijn voor de op te leveren producten
voor een project om tot een volgende fase in het MIEK-proces te worden
toegelaten. PIDI maakt hierbij gebruik van de ervaringen met de
PORTHOS-aanpak.

Belang van twee pilots voor reflectie op ontwerp MIEK-procedure
Tijdens het opstellen van het PvA PIDI spelen al actuele vraagstukken
rondom de energie infrastructuur. Twee van deze vraagstukken (380kV
Zeeuws-Vlaanderen en CO2/H2-buisleidingen Rotterdam-Chemelot-
Ruhrgebied) wil PIDI, in verband met de urgentie die bij deze
vraagstukken speelt, benutten. PIDI ziet deze projecten als pilots om de
verdere inrichting van het NP PIDI te verbeteren, de systematiek van het
MIEK verder aan te scherpen en concrete versnelling te realiseren.
Deze pilots monitort PIDI, om de MIEK-procedure te toetsen tijdens het
ontwerp en daarmee te borgen dat de MIEK-procedure aansluit bij de
behoeften uit de praktijk. Meewerken aan en leren van deze pilots maakt
tevens inzichtelijk welke issues van nationaal belang zijn en daarmee
vragen om integrale afweging van belangen en risico’s.

CES
Input:

Individuele / geclusterde 
Investeringsplannen

Criteria
CES

Data 
Safehouse MIEK-procedure 
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Figuur 7. Schematische weergave van de MIEK-procedure
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Integraal afwegingskader MIEK
De CES-en leveren infrastructuurprojecten aan die als knelpunt worden
gezien om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te behalen en die
niet regionaal opgepakt kunnen worden en nationale moeten worden
opgelost. PIDI kan daarnaast internationale projecten inbrengen. De
beoordeling van dergelijke projecten kent een aantal toetsingen op het
gebied van nut en noodzaak. Onderdelen daarbij zijn bekende criteria
van toetsing voor CES, verkenningen en FEED-studies: projecten moeten
een passend businessmodel kennen, de energie en grondstoffen moeten
beschikbaar zijn, infrastructuur moet ruimtelijk passen en moet
aansluiten bij of versterking geven aan andere (infrastructuur-, transitie-
en economische) plannen.
Er is gebleken dat meer regie geven en de versnelling van projecten een
aantal beleidsmatige antwoorden van het Rijk vraagt. De kabinetsreactie
TIKI (van 16 september 2020) identificeert hier reeds een aantal van en
vraagt om een afwegingskader. Het afwegingskader is bedoeld om
Rijkskeuzes te maken die dienen als uitgangspunt in gesprekken over
energie infrastructuur, zoals binnen het MIEK en de CES-en en de uit te
voeren verkenningen. PIDI zal starten met pragmatische antwoorden per
project om versnelling te realiseren, met de industrie als ‘pathfinder’.
Deze antwoorden vragen de doorvertaling naar integrale beleidsregels
die het Rijk bij alle energie-infrastructuurprojecten gaat benutten.

Uitgangspunten afwegingskader
Voor het afwegingskader gelden de volgende uitgangspunten:

 Het afwegingskader is in essentie een visie van het kabinet op de
gewenste en ongewenste ontwikkeling van het energiesysteem en de
sectoren die daarmee samenhangen. Op basis van deze visie heeft
het kabinet een standpunt bij de discussie en prioritering over de
invulling van CES, MIEK, RES en ruimtelijke ordening/NOVI. In het
politieke en (inter)bestuurlijke proces dat hierop volgt, komen de
keuzes tot stand. Dit geeft een punt op de horizon en geeft
stakeholders zicht op hun rol en aanpak. Het geeft transparantie en
versterkt de basis voor een betrouwbare en eenduidige overheid die,
conform de kabinetsreactie TIKI, invulling geeft aan een versterkte
regie van het Rijk. De visie gaat helpen versnelling te geven aan de
besluiten over aan te leggen infrastructuur.
Vanuit de visie op het energiesysteem kunnen vervolgens integrale

CES
Input:

Individuele / geclusterde 
Investeringsplannen

Criteria
CES

Data 
Safehouse MIEK-procedure 

afwegingen worden gemaakt, die zich door vertalen naar projecten
van nationaal belang in het MIEK en andere energieprogramma’s
(zoals RES-en). Het afwegingskader ondersteunt de politieke
besluitvorming over het selecteren van MIEK-projecten. Integraal wil
daarbij zeggen: integraal t.a.v. het energiesysteem, ongeacht de
sector waarvoor de energie en infrastructuur nodig is (omvat dus
infrastructuur t.b.v. industrie, gebouwde omgeving, landbouw,
mobiliteit, opwek); er wordt dus op voorhand geen onderscheid
gemaakt tussen verschillende sectoren. Ieder infrastructuurproject
binnen het Klimaatakkoord kan als MIEK-project worden aangemerkt
indien de impact en haalbaarheid groot is en het een project van
nationaal belang is. Het afwegingskader geeft daarmee ook richting
aan de CES-en, RES-en en andere programma’s. Het afwegingskader
resulteert o.a. in een overzicht van welke functionele infrastructuur
van nationaal belang het Rijk ambieert. Het MIEK start bij de
projecten t.b.v. de verduurzaming van de industrie, op basis van de
CES-en.

 Het afwegingskader omschrijft het nationaal belang; het nationaal
belang wordt bepaald door het maatschappelijk, ruimtelijk, financieel,
klimaat-, milieu- en economisch belang van infrastructuren en hoe
deze passen binnen de gewenste ontwikkeling van een betrouwbaar
en betaalbaar duurzaam energiesysteem in Nederland. Daarmee geeft
het afwegingskader richting aan:
‒ de afweging van financiële instrumenten en eventuele additionele voor- of

medefinanciering door het Rijk om risico’s te mitigeren en om besluiten te
versnellen;

‒ de integrale afweging en prioritering van voorstellen om te komen tot een
energie hoofdinfrastructuur en een efficiënt nationaal energiesysteem voor
de sectoren industrie, gebouwde omgeving, landbouw, mobiliteit en
energie;

‒ de benodigde ruimte (die wordt vormgegeven in het Programma Energie
Hoofdstructuur – PEH);

‒ de doorvertaling van de industriebrief naar sector en clustervisies;
‒ de rol van staatsdeelnemingen voor de niet-georganiseerde grondstoffen en

energiestromen, waarbij voldoende ruimte geboden blijft aan initiatieven uit
de markt;

‒ systeemkeuzes m.b.t. H2, elektriciteit en CO2.
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Uitgangspunten afwegingskader (vervolg)
 Het afwegingskader kwalificeert CES-projecten tot projecten van 

nationaal belang. Wanneer een project middels het afwegingskader 
is gekwalificeerd tot project van nationaal belang, kan de eerste fase 
van de MIEK-procedure aanvangen middels het opstellen van een 
startdocument. Gedurende de resterende fasen in de MIEK-
procedure zal er niet opnieuw een afweging worden gemaakt of het 
project van nationaal belang is, er wordt alleen gekeken of een 
project voldoende robuust en gespecificeerd is om naar de volgende 
MIEK-fase te gaan.

Organisatie en planning
Aangezien het gaat om een afwegingskader van beleidsregels dat
integraal is en zich uitstrekt over de verschillende klimaattafels en
sectoren, zijn verschillende beleidsdirecties uit de Rijksdienst
verantwoordelijk voor de inhoud van het afwegingskader. De PIDI
Programmadirectie agendeert daarbij de vraagstukken en zorgt dat de
verschillende beleidsafdelingen van K&E, B&I en andere departementen
hun input geven. Deze beleidsvragen tellen op en dragen bij om tot een
gemeenschappelijk gedragen kader te komen. De verschillende
beleidsafdelingen – en waar nodig andere departementen – zijn
verantwoordelijk voor de inhoud van het afwegingskader, waarbij PIDI,
waar nodig, de beleidsafdelingen zal challengen op hun input.
PIDI levert daarnaast de projectleiding, welke binnen de Programma-
organisatie PIDI en de Stuurgroep PIDI fungeert als één van de
klankborden. Omdat de vraagstukken divers zijn en zich in
verschillende stadia van uitwerking bevinden, zal de aanpak waar nodig
modulair zijn. Het complete verhaal wordt dan in de tijd opgebouwd.
Voor de versnelling van de besluitvorming is het immers niet wenselijk
om te wachten tot de opzet en structuur van PIDI compleet is.

CES
Input:

Individuele / geclusterde 
Investeringsplannen

Criteria
CES

Data 
Safehouse MIEK-procedure 

Wat Voortouw Met wie Wanneer

Inventariseren bestaande visies 
vanuit industrie, energie (o.a. Hyway, 
marktontwikkeling, groen gas, CCS, 
etc.)

PIDI K&E, B&I Q1-Q2 2021

Uitwerken criteria nationaal belang K&E, B&I Uitvoerings-
tafels KA

Q1-Q2 2021

Eerste contouren visie en markeren 
witte vlekken

PIDI K&E, B&I Q2 2021

Invullen witte vlekken K&E, B&I Uitvoerings-
tafels KA Q3 2021

Synthese en benoemen 
discussiepunten

PIDI K&E, B&I Q4 2021

Eerste werkversie afwegingskader PIDI K&E, B&I Q4 2021

Tabel 2. Acties en rolverdeling voor opzetten afwegingskader
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CES
Input:

Individuele / geclusterde 
Investeringsplannen

Criteria
CES

Data 
Safehouse MIEK-procedure 

Een eerste aanzet tot een afwegingskader
Een project is onderdeel van het MIEK indien het van nationaal
belang is. Projecten van nationaal belang zijn in elk geval projecten die
betrekking hebben op de opwek, transport, conversie en opslag van
energiedragers, grondstof of CO2 en die ten minste:
 onderdeel zijn of worden van het nationale transmissienet voor

transport en opslag waterstof of aardgas;
 onderdeel zijn of worden van het landelijk transmissienet van

hoogspanningsinfrastructuur van 220/380 kV, inclusief de
bijbehorende transformatorstations;

 onderdeel zijn of worden van een net op zee, zoals bedoeld in de
Elektriciteitswet;

 noodzakelijk zijn voor de grootschalige afvang, het transport en
de opslag van CO2 (met een minimale capaciteit van
xx mTon/jaar);

 noodzakelijk zijn voor grootschalige elektrolyse met een minimaal
vermogen van xx MW;

 transportinfrastructuur van nationaal belang, zoals omschreven in
de Structuurvisie buisleidingen ten behoeve van (circulaire
economie-)grondstoffen;

 warmtetransportnetten zijn, zoals omschreven in de Wet
collectieve warmtevoorziening.

Aanvullende overwegingen om een project van nationaal belang te
verklaren kunnen zijn:
 als er sprake is van een project dat als pilot kan dienen voor

gelijksoortige projecten en daarmee een versnelling en opschaling
kan veroorzaken in andere gelijksoortige projecten;

 als er sprake is van een bijdrage aan de systeemwerking van een
energiesysteem – dus de infrastructuur lost grote knelpunten op
die landelijk voor een versnelling kunnen zorgen (dus geen lokaal
knelpunt);

 er sprake is van een ‘no regret’-project om CO2-doelstellingen te
halen.

In alle gevallen dient er sprake te zijn van een dwingend belang om het
project uit te voeren met het oog op het behalen van de doelen uit het
Klimaatakkoord en verduurzaming van de energie-intensieve industrie,
zoals beschreven in de kamerbrief m.b.t. de kabinetsvisie op de
verduurzaming basisindustrie 2050. Dwingend wil zeggen dat er geen
alternatieven voorhanden zijn, dan wel dat deze alternatieven niet
passen in de kaders voor betaalbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid
of ruimtelijke inpasbaarheid.
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 Ophalen 
bestaande 
plannen 
(CES)

 Ontwikkelen eerste 
opzet CES-criteria

 Opstellen eerste opzet 
MIEK-procedure

 Afstemmen CES-criteria 
en MIEK-procedure met 
stakeholders

 Verdere 
verdieping CES-
criteria en CES-
en MIEK-
procedure

 Verdiepende 
afstemming 
met 
stakeholders

 Uitzetten 
Programma van 
Eisen CES

 Uitwerken 
iteratie op 
concept-CES-en

 Voorbereiden 
externe toetsing 
eerste CES-en

 Beoordeling en iteratieslag op CES-en
 Voorbereiden Stuurgroep PIDI
 Voorbereiden eerste BO MIEK
 Coördineren uitvoering externe toetsing eerste 

CES-en

Eerste twee 
concept CES-en 

opgeleverd 

Start PIDI en 
terugkoppeling 

CES-en

Eerste terug-
koppeling 

CES-en

Stuurgroep PIDI:
 PvA 80% versie

Ontwikkelen eerste concept-
CES-en (andere regio’s)

Ontwikkelen 
eerste concept-

CES-en (regio NN 
en Rotterdam)

Uitwerken 
concept CES-
en naar CES 

1.0

Uitwerken finale iteratie CES-en en 
opleveren startnotities projecten 
van nationaal belang (voor MIEK)

Ontwikkelen eerste 
opzet CES-criteria en 

MIEK-procedure

Verdiepen en 
finaliseren PvE
CES- en MIEK-

procedure

Reflecteren eerste 
twee 

CES-en

Reflecteren 
CES-en

Uitvoeren externe reflectie eerste 
CES 1.0 (PBL, TNO, RVO) 

(concept 1 aug, finale rapport 1 
sep)

Stuurgroep PIDI + CES-en:
 Criteria CES
 Proces inleveren CES
 Procedure MIEK

Opleveren 
CES-en

Terugkoppeling 
CES-en 

(maandelijks)

BO MIEK en 
formele start 

MIEK

MEZK presenteert 
MIEK versie 1(a)

aan Tweede Kamer

Stuurgroep PIDI:
 Vaststellen CES-en
 Vaststellen projecten 

voor toetreding MIEK

Voor-
bereiden

reflectie CES 
1.0

 Voorbereiden MIEK 
versie 1 voor presentatie 
aan de Tweede Kamer

 Voorbereiden claims PIDI 
voor Voorjaars- en 
Miljoenennota 2022 
(Rijksbegrotingscyclus, 
doorlopend)

Voorbereiden stuurgroep PIDI 
(voor vaststellen CES-en) en BO 

MIEK

Notitie(s): (a) MIEK versie 1 betreft een overzicht van projecten van nationaal belang, toegelaten tot het MIEK

Figuur 8. Planning m.b.t. proces rond aanleveren en beoordelen van CES en start van de reguliere MIEK-procedure, ter bespreking met stakeholders 
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 Vaststellen 

jaarplanning PIDI

1 mrt ‘21

Legenda: Actie PIDI Actie clusters Gezamenlijke actie Stuurgroep PIDI BO MIEKSpecifieke deliverable



Versnelling binnen CES en MIEK vraagt dat bestuurlijke afspraken een
juridische doorvertaling krijgen. Het juridische kader in dezen gaat over
twee aspecten:
1. Hoe wordt er geborgd dat de afspraken die worden gemaakt tussen

de industrie, de netbeheerders, de energieproducenten en de
(decentrale) overheid per project bindend zijn?

2. Welke juridische zaken moeten geregeld worden om daadwerkelijk
een versnelling te realiseren in regionale projecten en projecten van
nationaal belang?

Naast dit kader zullen tijdens het PIDI-proces belemmeringen naar
voren kunnen komen in EU, nationale en regionale regelgeving. PIDI
gaat deze vragen adresseren en zoeken naar een oplossing.

Ad. 1) Algemene juridische afspraken tussen partijen
De minister van EZK heeft in de kabinetsreactie op TIKI en bij de
kamerbehandeling hiervan, de toezegging gedaan dat er meer
helderheid moet komen over de juridische zekerheid die investeerders
en stakeholders nodig hebben. Hierin wordt ook de rol van
staatsdeelnemingen bij de mogelijke ordening van H2 en CO2
meegenomen. De verwachting is dat in de loop van 2021 hierover meer
helderheid kan worden verschaft; PIDI zal hierin helderheid geven,
zodat MEZK aan de Kamer kan rapporteren. Bij de beantwoording
maakt PIDI gebruik van de ervaringen bij Porthos.

Ad. 2) Juridische aandachtspunten om tot versnelling te komen
De aanleg van een energie infrastructuur kent diverse, in regelgeving
vastgelegde procedures. Ruimtelijke procedures zijn vaak een
struikelpunt in de ontwikkeling van een project. Op projectniveau is
echter veel voorbereiding mogelijk en ruimtelijke reserveringen op
beleidsniveau kunnen in een vroeg stadium al plaatsvinden, evenals
bijvoorbeeld anticiperende grondaankoop.
PIDI wil, in samenwerking met het PEH, het komende halfjaar uitzoeken
of er bij ‘no regret’ energie infrastructuur niet eerder gestart kan
worden met procedures. Hierbij is nut en noodzaak van een project van
belang en moeten deze helder en onderkend zijn. De juridische
implicaties hiervan moeten gecheckt worden – deze moeten namelijk
voldoen aan de eisen van de Raad van State. Er loopt momenteel een
IBO-traject m.b.t. de ruimtelijke ordening, en PIDI zal voortbouwen op

de bevindingen van dat IBO-traject met versnelling als uitgangspunt.
Juridische borging en het geven van onderlinge zekerheid is nodig om
de investeringen door publieke en private partijen op gang te brengen.
Voordat er een juridisch bindende overeenkomst is, werken partijen in
goed vertrouwen samen conform de dagelijkse praktijk van de
precontractuele fase. Dit vraagt van alle partijen een tolerantie voor
onzekerheid in deze fase. Het commitment van partijen voor het tot
stand brengen van projecten blijkt onder andere door de inspanningen
die door de partijen worden gedaan. Waar nodig zal de samenwerking
en het commitment in deze fase veelal in bestuurlijke afspraken worden
vastgelegd. In de fase van voorbereiding van investeringen van een
partij of partijen, zullen juridisch bindender afspraken nodig zijn. PIDI
zal hierin ondersteunen, waarbij het zo snel mogelijk vastleggen van
een juridisch bindende overeenkomst het doel is.

2.7 Juridisch kader
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De aanpak bij Porthos wordt vaak als voorbeeld genoemd hoe een project kan
worden gerealiseerd ondanks de bijbehorende onzekerheden. Bij Porthos heeft
het havenbedrijf Rotterdam (HbR) in een vroeg stadium (pre-feasibility) de
verschillende stakeholders benaderd en is er een consortium gevormd door
HbR, EBN en Gasunie die gezamenlijk het ontwikkelrisico van het project
dragen.

Door middel van een EoI is het potentiële aanbod van CO2 in kaart gebracht en
zijn vervolgens met een viertal bedrijven verdere afspraken (Letter of Intent,
JDA’s) gemaakt over de vervolgstappen. De rijksoverheid was in deze
afspraken geen formele partij, maar wel op afstand betrokken om potentiële
knelpunten in beeld te krijgen en deze tijdig op te lossen. Zo heeft het Rijk
bijvoorbeeld een deel van het risico weggenomen door haalbaarheidsstudies
mee te financieren en CCS op te nemen in de SDE++.

In de vergunningverlening en Rijksinpassingsprocedure heeft het Rijk wel een
formele rol. Ten tijde van de onderhandelingen van het Klimaatakkoord is
besloten om al te starten met deze procedures, maar wel zo dat er nog geen
onomkeerbare stappen werden gezet. Op deze wijze konden de
voorbereidingen doorgaan, terwijl er nog geen formele besluiten genomen
konden worden. Deze stappen gaven zowel convergentie naar besluiten, als
ook groeiend onderling begrip en vertrouwen die nodig zijn om een dergelijk
nieuw en kostbaar project te laten slagen.

Casus voorbeeld: Porthos
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Programmaorganisatie NP PIDI

(EZK & FIN/deelnemingen, industrie, dec. overheden, infrabeheerders, energieprod.)
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3.1 Schematische weergave Nationaal Programma PIDI 
– overzicht organisatieopbouw NP PIDI
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Figuur 9. Schematische weergave van de opbouw van het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie
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 Actieve participatie van medewerkers in NP PIDI

 Actief invloed en netwerk inzetten

 Knelpunten signaleren en met urgentie zoeken naar 
oplossingen

 Kennis inbrengen voor gebruik van alle stakeholders

 Draagvlak creëren voor te maken keuzes

 Afspraken maken over het eigenaarschap van de CES 
en een eigenaar met mandaat namens alle 
stakeholders aanwijzen

 Dragen i.i.g. eigen kosten voor versnellingstrajecten

Allen

 Zorgen voor zo concreet mogelijke vraagarticulatie 
vanuit industrie via Safehouse en CES

 In CES-proces verbinding leggen met RES en andere 
sectoren

 Tijdig knelpunten signaleren rond realiseren 
verduurzamingsplannen industrie

 Inbrengen visie industrie

 Participatie bij verkenningen en FEED-studies

Industrie (clusters) – zie verder par. 3.3
 Zorgen dat alle relevante infrabedrijven zijn 

betrokken(a)

 Inbrengen actieve rol en inbreng kennis vanuit 
netwerkbedrijven in CES, verkenningen en in PIDI

 Binnen CES verbindingsmogelijkheden met RES en 
andere sectoren opzoeken

 Inzicht bieden in langetermijnverkenningen en 
investeringsplannen

 Vertalen van bestuurlijke afspraken naar 
tweejaarlijkse plannen

 Gebruiken van ii3050 bij opstellen CES, toetsen van 
verkenningen op robuustheid, en inbrengen visie op 
toekomst energie infrastructuur

 Opnemen van bestuurlijke afspraken in de 
tweejaarlijkse plannen van de gereguleerde infra

 Trekkerschap en/of participatie bij verkenningen en 
FEED-studies

 Financiële bijdragen verkenningen en FEED-studies

Netwerkbedrijven
 Begeleiden van de uitwerking van beleid

 Rijksbreed oplossen van door PIDI gesignaleerde 
knelpunten die versnelling in de weg staan

 Opstellen integraal afwegingskader in samenhang 
met andere programma’s

 Inzicht verschaffen in mogelijke beschikbaarheid 
van financiële instrumenten

 Aanbieden van het MIEK-voorstel aan de Tweede 
Kamer

Rijk – zie verder par 3.4

 Vanuit RES verbinding leggen met CES

 Verbindingen leggen tussen de regionale actoren

 Proactief acteren met betrekking tot ruimtelijke 
inpassing nationale en regionale infrastructuren

 Inbrengen regionale visie op economie & ruimte

Gemeenten
 Vanuit RES verbinding leggen met CES en zoeken 

naar win-win-mogelijkheden

 Verbindingen leggen tussen de regionale actoren 

 Proactief acteren met betrekking tot ruimtelijke 
inpassing nationale en regionale infrastructuren en 
vergunningprocedures

 Inbrengen regionale visie op economie & ruimte

Provincies

 Nemen samen pragmatisch het initiatief om in het 
CES-traject eigenaarschap te regelen en andere 
stakeholders te betrekken

 Leggen en onderhouden de CES-RES-verbinding

Industrie en netwerkbedrijven

 Zorgen voor zo concreet mogelijke articulatie van 
aanbod energie via CES

Energieproducenten

Figuur 10. Schematische weergave van een overzicht van de rollen per stakeholder in het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie

Notitie: (a) PIDI gaat met de clusters in gesprek hoe netwerkbedrijven (inclusief 
private partijen) worden betrokken bij de verschillende CES-en
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Het MIEK
Het Rijk/EZK is eigenaar van het MIEK en bekijkt aan de hand van een
afwegingskader of de projecten van nationale betekenis zijn en laat ze
toe tot het MIEK. Het MIEK is een projectenboek, dat de minister
jaarlijks aan de Tweede Kamer aanbiedt. Jaarlijks spreekt de minister
met het Bestuurlijk Overleg over de voorgedragen projecten en over de
voortgang van bestaande projecten. Het Rijk beheert het MIEK
(optioneel is dat het MIEK in de loop van de tijd ook hoofdstukken zal
gaan omvatten met trajecten van nationaal belang voor gebouwde
omgeving, transport, landbouw en elektriciteitsproductie).

Organisatie Nationaal Programma PIDI
Het NP PIDI is een programmatische samenwerking van industrie,
netbeheerders, decentrale overheden, energieproducenten en het Rijk
(Nationaal Programma) om de versnelling van besluitvorming over
energie infrastructuur te realiseren. Onder beheer van EZK richten de
stakeholders gezamenlijk een Programmaorganisatie in die de in
Hoofdstuk 2 beschreven processen met kennis en kunde ondersteunt
(financieel, economisch, bestuurlijk, juridisch, technisch). Figuur 9 (p.
41) geeft schematisch de opbouw van het Nationaal Programma PIDI
weer. Hieronder worden de rollen nader toegelicht. Een verdere
specificering van de rollen per stakeholder staat op de vorige pagina.

Bestuurlijk Overleg MIEK-Industrie
Het Bestuurlijk Overleg MIEK-Industrie bestaat uit de leden van de
Stuurgroep PIDI en de eigenaren van de CES-en, en staat onder
voorzitterschap van de minister van EZK. De minister van EZK neemt,
namens het kabinet, in overleg met de bestuurlijke partners in het BO
MIEK een beslissing over de projecten die worden opgenomen in het
MIEK-Industrie. De minister van EZK is eindverantwoordelijk om het
MIEK-Industrie jaarlijks vast te stellen en het eigenaarschap van het
MIEK ligt daarmee bij het Rijk. Het Bestuurlijk Overleg stelt op
voordracht van de Stuurgroep PIDI de criteria van de CES-en en de
procedure/werkwijze van het MIEK vast. Het Bestuurlijk Overleg komt
(minimaal) eenmaal per jaar bij elkaar. De voorbereiding hiervan wordt
gedaan door de Programmadirectie PIDI van EZK. Het BO MIEK neemt,
onder leiding van de minister van EZK, de besluiten over welk project

opgenomen wordt in het MIEK. Deze projecten gaan vervolgens in het
traject van verkenningen en FEED-studies. De uiteindelijke beslissing
omtrent investeringen, vergunningen, ruimtelijke inpassing en
dergelijke, blijven bij de betreffende/bevoegde organisatie liggen.
Concreet blijven de overheden bevoegd en verantwoordelijk voor het
inzetten van de Rijkscoördinatieregeling, het nemen van ruimtelijke
besluiten, en het verlenen van vergunningen; industriële partijen en
netwerkbedrijven blijven verantwoordelijk voor hun eigen
investeringsbeslissingen.
De bestaande rollen en verantwoordelijkheden van toezichthouders en
aandeelhouders blijven van kracht. Binnen deze randvoorwaarden
besluiten de partijen in het BO MIEK over o.a. de cofinanciering van
verkenningen, studies en pilots en committeren de partijen zich aan
afspraken om voortgang van projecten te borgen en te versnellen.

Stuurgroep Nationaal Programma PIDI
De Stuurgroep is de opdrachtgever van het Nationaal Programma PIDI
en stuurt het programma inhoudelijk aan met daarbij de volgende
taken en rollen:
 Vaststellen van de jaarplannen, inclusief financiering en

bemensing.
 Onderhouden van de CES-criteria.
 Inhoudelijk beoordelen en toetsing van de CES-en op robuustheid

en integraliteit.
 Aandragen van projecten van nationaal belang voor het MIEK-

Industrie.
 Besluiten tot het doen van knelpuntenanalyses.
 Initiëren van acties bij belemmeringen die trajecten als CES, MIEK

en verkenningen beperken.
 Adviseren over de eventuele inzet van versnellingsgelden (uit het

Nationaal Programma) t.b.v. verkenningen en FEED-studies.
Leden in de Stuurgroep representeren hun achterban en kunnen met
mandaat namens hun achterban spreken, wat de effectiviteit van het
Nationaal Programma moet vergroten. De huidige samenstelling van de
Stuurgroep staat vermeld in bijlage 7.4. De Stuurgroep is
verantwoordelijk voor het gezamenlijk voorzien in voldoende budget en
menskracht voor programma-/apparaatskosten.
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Programmaorganisatie Nationaal Programma PIDI
Het Nationaal Programma PIDI is de uitvoeringsorganisatie van de
Stuurgroep en zal onder regie en aansturing van de Stuurgroep
enerzijds het programma vormgeven en beheren (het ‘primaire proces’)
en anderzijds activiteiten uitvoeren die versnelling genereren. De
Programmaorganisatie PIDI heeft hierbij de volgende rollen en taken:
 Regievoeren op het proces van vraagarticulatie voor infrastructuur

voor de verduurzaming van de industrie via CES-en door:
‒ het opstellen van de criteria waaraan de CES-en moeten

voldoen;
‒ het beoordelen en het uitvoeren van een robuustheidstoets

op de CES-en;
‒ het, indien nodig, bieden van ondersteuning bij het opstellen

van een CES;
‒ het werken aan verdere methodiekontwikkeling rondom de

CES-en en het onderling delen van kennis hierover.
 Het op basis van de CES-en opstellen van een eerste concept-

MIEK-Industrie en dit (via de Stuurgroep) voorleggen aan het
Bestuurlijk Overleg.

 Het jaarlijks aandragen van projecten voor het MIEK-Industrie, op
basis van de voorgedragen projecten vanuit de CES-en en
eventuele aanvullende inzichten over (inter)nationale
ontwikkelingen.

 Het begeleiden van MIEK-projecten (in samenwerking met de
projecteigenaren) bij het doorlopen van het MIEK-proces waarna
tot daadwerkelijke realisatie wordt overgegaan.

 Het monitoren van de voortgang van CES-en en projecten in het
MIEK en het gevraagd of ongevraagd entameren van
versnellingsacties.

 Het aanjagen van onder andere verkenningen, pilots en
knelpuntenanalyses en bijhouden van de voortgang, ook binnen
projecten.

 Het zorg dragen voor de uitvoering/versnelling/oplossing van
knelpunten van de MIEK-Industrie-projecten. Stakeholders kijken
binnen het programma over elkaars schouder mee om te zoeken
naar oplossingen.
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 Het regievoeren op de infrabehoeften van en naar onze
buurlanden.

 Het verwerven, opbouwen en delen van kennis.

Vanuit de verschillende organisaties die in de Stuurgroep
vertegenwoordigd zijn, zullen medewerkers uitvoering geven aan de
activiteiten van het Nationaal Programma PIDI. Zij doen dit onder de
verantwoordelijkheid van het Nationaal Programma, en niet onder de
verantwoordelijkheid van hun eigen organisatie. Het Nationaal
Programma zal door de Programmadirecteur, welke zal worden geleverd
door EZK, worden aangestuurd.

EZK levert vanuit de Programmadirectie in eerste instantie 6-9 FTE voor
de Programmaorganisatie. In totaal zijn naar schatting 15-20 FTE
nodig.



De regionale partijen in de clusters – industrie, infrabeheerders,
decentrale overheden en energieproducenten – zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de CES vanuit hun cluster. Elk cluster wijst zelf
een vertegenwoordiger aan die als eigenaar namens het cluster kan
optreden naar het NP PIDI en waar het beheer van de CES wordt
belegd.
De (eigenaren van de) clusters zijn verantwoordelijk voor de
gezamenlijke vraagarticulatie met betrekking tot infrastructuur voor
verduurzaming van de industrie vanuit het cluster in de CES. Zij
betrekken de partijen binnen het cluster bij het opstellen van de CES en
zorgen voor een veilige omgeving (Safehouse) waarin informatie kan
worden gedeeld. Mogelijk kan PIDI een rol spelen bij het oprichten van
het benodigde Safehouse, afhankelijk van de uitkomsten van de
Safehouse-pilot in Rotterdam. Op basis van deze pilot in Rotterdam
besluit de Stuurgroep over de opzet en inrichting van het Safehouse.
De eigenaren stemmen hun CES af op de relevante regionale
energiestrategie (RES), dienen het CES in bij het Nationaal Programma
en dragen daarbij projecten van nationaal belang aan voor het MIEK.
De eigenaren zorgen dat het CES wordt geactualiseerd en nemen
namens hun cluster deel aan het Bestuurlijk Overleg.

3.3 Rol van de industrieclusters
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3.4.1 Het Rijk (minister EZK)
Het Rijk is verantwoordelijk voor wet- en regelgeving, stelt middelen en
menskracht aan PIDI beschikbaar, ook voor verkenningen. Het Rijk
maakt een integrale afweging over de infrastructuurplanning. Het Rijk
zal een sterkere regierol oppakken. De inzet van het Rijk t.a.v. het
MIEK en infrastructuurplanning wordt bepaald aan de hand van het
afwegingskader en relevante beleidsdocumenten. De verschillende
beleidsafdelingen binnen het Rijk zijn verantwoordelijk voor de inhoud
van het afwegingskader en wet- en regelgeving.

Het afwegingskader is een visie van het kabinet op de gewenste en
ongewenste ontwikkeling van het energiesysteem en de sectoren die
daarmee samenhangen. Mede op basis van deze visie neemt het
kabinet een standpunt in bij de discussie en prioritering ten aanzien van
de invulling richting bijvoorbeeld CES, MIEK, RES en ruimtelijke
ordening/NOVI. In het politieke en (inter)bestuurlijke proces dat hierop
volgt (BO MIEK) komen de keuzes tot stand.

De eigenaar van het opstellen van het afwegingskader is de
Programmadirectie PIDI. De Programmadirectie betrekt de verschillende
beleidsafdelingen binnen het Rijk bij het opstellen van het
afwegingskader, de advisering daarover en, wanneer nodig, de
tussentijdse aanpassing.

3.4.2 PIDI Programmadirectie (EZK)
Binnen EZK wordt een PIDI Programmadirectie ingericht welke namens
EZK deelneemt in het Nationaal Progamma. De Programmadirectie
wordt aangestuurd door de DG’s B&I en K&E. De DG’s zijn inhoudelijk
opdrachtgever van de Programmadirectie vanuit het Rijk. Vanuit de
Programmadirectie levert EZK menskracht voor het Nationaal
Programma waarin ook de andere stakeholders met menskracht
participeren.
Daarnaast is de Programmadirectie verantwoordelijk voor:
 Het oppakken van de door de het Nationaal Programma PIDI

geagendeerde knelpunten en voorgestelde oplossingen daar waar
deze onder de verantwoordelijkheid van EZK vallen.

 Het mede opstellen van het afwegingskader waarlangs het Rijk
projecten voor het MIEK beoordeelt.

 Het aanbieden van het MIEK aan de Tweede Kamer.

De Programmadirectie PIDI heeft de volgende doelstellingen:
 Vertegenwoordigt het Rijk in het Nationaal Programma PIDI en

levert menskracht.
 Versnelling van besluitvorming (binnen het Rijk, overheden, bij

industrie, netwerkbedrijven, etc.), faciliteren door middel van
ondersteuning besluitvormingsproces in het Nationaal Programma
PIDI.

 Veranderingstraject om de samenhang van verschillende trajecten
(beleid, ruimtelijk ordening, besluitvorming) binnen het Rijk te
borgen en te vergroten.

 Invulling geven aan de sterke regierol van het Rijk. Dit vraagt
intern binnen EZK en Rijksbreed om het maken van beleidskeuzes
en een heldere samenhang tussen EZK en Rijkstrajecten op het
gebied van energie, industrie, ruimtelijke ordening en
infrastructuur. Dit vraagt om een gecoördineerde aanpak.

 Effectiviteit van de Rijksinbreng vergroten door kennis en
samenhang.

 Concentratie van activiteiten ter versterking van de effectiviteit.
 Het in samenwerking met de beleidsdirecties inventariseren van

bestaande en benodigde financieringsmogelijkheden en
-instrumenten.

3.4.3 Verhouding PIDI en Programmadirectie EZK
De Programmadirectie PIDI wordt binnen EZK opgericht om invulling te
geven aan het Nationaal Programma PIDI, waarmee het Rijk een
versterkte regierol oppakt. Deze Programmadirectie vertegenwoordigt
het ministerie en het Rijk in het Nationaal Programma en levert de
programmadirecteur voor het National Programma PIDI. Tevens neemt
deze Programmadirectie het voortouw binnen EZK om, samen met de
relevante beleidsdirecties, financieringsmogelijkheden voor projecten te
verkennen en het afwegingskader op te stellen. Dit kader moet
bijdragen aan een integraliteit van keuzes en de visievorming voor de
energie hoofdinfrastructuur van Nederland. Opdrachtgever zijn de DG’s
B&I en K&E. Naast de beleidsdirecties van beide DG’s zijn ook de
directies FEZ, AEP, WJZ en directie Regio betrokken.
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3.4.4 Interne ophanging EZK
De Programmadirectie PIDI (intern Rijk) zal inhoudelijk worden
aangestuurd door de DG’s van K&E en B&I.
De Programmadirectie PIDI zal daarom functioneel worden
gepositioneerd onder de DG B&I / DG K&E (het besluit hierover moet
nog worden genomen).

3.4.5 Interdepartementale afstemming
De Programmadirectie PIDI heeft op het gebied van infrastructuur voor
de industrie een coördinerende rol.
Voor de interne beleidskant heeft zij een trekkende en agenderende rol.
Zij heeft daarbij de taak in dit veranderingstraject alle relevante
beleidsverantwoordelijken te betrekken. Deze laatsten blijven
verantwoordelijk voor hun beleidsterrein, maar PIDI heeft als taak om
de samenhang, timing en voortgang te bevorderen.
Betrokken departementen:
 I&W
 Rijkswaterstaat
 Financiën
 BZK
 LNV
 Defensie
Sinds de start van TIKI bestaat er de Reflectiegroep met de
departementen. Dit overleg wordt gecontinueerd om de Rijksbrede
afstemming te organiseren

3.4.6 Politiek en haar invloed
Via de kabinetsreactie op het TIKI-advies, is het beleidsvoornemen om
versnelling aan te brengen in de besluitvorming rond de aanleg van
energie infrastructuren door meer regie te nemen, met de Tweede
Kamer gedeeld. Ook de wijze waarop het kabinet deze versnelling wil
aanbrengen door middel van een MIEK met CES-en als basis en
ondersteund door een Nationaal Programma waarin alle stakeholders
zijn vertegenwoordigd, is met de Tweede Kamer gedeeld en tijdens het
notaoverleg Klimaat en Energie op 26 november 2020 en 3 december
2020 met de Kamer besproken.
PIDI zorgt voor een geordend en transparant proces van
vraagarticulatie via CES-en met daarin betrokkenheid van de
stakeholders en onafhankelijke toetsing. De minister van EZK neemt,
namens het kabinet, in overleg met de bestuurlijke partners in het BO
MIEK, een beslissing over de projecten die de minister opneemt in het
MIEK en in het verlengde over resultaten van de verkenningen die in
het kader van het MIEK plaatsvinden. Het afwegingskader geeft het
kabinet beleidsregels bij het maken van keuzes en het stellen van
prioriteiten ten aanzien van projecten in het MIEK. De minister van EZK
informeert de Tweede Kamer over het proces rondom de CES-en en de
beleidsregels. De Tweede Kamer kan zo haar controlerende taak
uitoefenen op de spelregels, en via deze spelregels op het MIEK. Ten
aanzien van het MIEK kan de Tweede Kamer wensen en bedenkingen
uiten. De toetsende rol van de toezichthouders op de
investeringsbeslissingen van netbeheerders blijft daarbij overigens
onverkort van kracht.

3.4 Rol van het Rijk (2/2)
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Eerste BO MIEK 
(vaststellen MIEK, 

inclusief start procedure)

BO MIEK 
(tussentijdse 

bijstelling MIEK)

BO MIEK 
(bijstelling MIEK 
o.b.v. CES-en)

BO MIEK 
(tussentijdse 

bijstelling MIEK)

BO MIEK 
(bijstelling MIEK 
o.b.v. CES-en)

20242022 20232021 2025 2026

Legenda: Actie PIDI Actie clusters Actie Rijk Stuurgroep PIDI BO MIEK Investeringsplannen netbeheerders(a)

voor het vaststellen van de jaarplanning, zodat eventuele PIDI-claims
kunnen worden meegenomen in de Voorjaarsnota. Daarnaast zal elk jaar
in juni het jaarlijkse BO MIEK plaatsvinden om te sturen op projecten voor
versnelling in het MIEK, en zodat PIDI met mogelijk resulterende claims
kan aansluiten bij de Najaarsnota van het lopende jaar en de Miljoenen-
nota van het volgende jaar. De planning ziet er hiermee als volgt uit:
 BO MIEK: jaarlijks in juni
 PIDI Stuurgroep: frequentie moet nog worden bepaald, in ieder

geval elk jaar:
‒ in mei ter voorbereiding op het BO MIEK
‒ in december voor vaststellen jaarplanning, en in 2022 en 2024 voor

evaluatie van PIDI
 Hernieuwing CES-en: dit gebeurt tweejaarlijks, in de komende vijf

jaar in 2023 en 2025
 Evaluatie PIDI: dit gebeurt tweejaarlijks aan het eind van het jaar,

in de komende vijf jaar in 2022 en 2024

Stuurgroep 
PIDI 

(voorbereiden 
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(vaststellen 
jaarplanning)
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jaarplanning)
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Stuurgroep PIDI 
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Beoogde planning NP PIDI 2021-2025
De figuur hieronder geeft een schematische weergave van de planning en
voorgestelde structuur van het Nationaal Programma PIDI van 2021 tot
en met 2025. Op de volgende pagina wordt dieper ingegaan op de
specifieke activiteiten in 2021, benodigd om het programma vorm te
geven en te operationaliseren.
Voor het Nationaal Programma PIDI is onderstaande cadans opgesteld,
zodat optimaal wordt aangesloten bij de behoeften vanuit de industrie en
de begrotingscyclus van het Rijk. PIDI streeft ernaar in juni een initieel
overzicht te hebben van benodigde investeringen op basis van de CES-
en, welke kan worden meegenomen richting de Miljoenennota van
Prinsjesdag 2021. In november 2021 vindt het eerste BO MIEK – en
daarmee de formele start van de MIEK-procedure – plaats. Het eerste BO
MIEK in november 2021 concretiseert deze investeringsplannen, waarop
vervolgens de PIDI Stuurgroep in december 2021 de jaarplanning voor
2022 vaststelt. Deze jaarplanning dient daarmee als basis voor mogelijke
voorstellen voor de besluitvorming over de Voorjaarsnota van 2022.
Vervolgens zal elk jaar in december een Stuurgroep PIDI plaatsvinden

Notitie: (a) De clusters dienen te borgen dat de opgestelde CES-en hun weerslag zien in de
tweejaarlijkse investeringsplannen van de netbeheerders (die in het voorjaar ter consultatie,
en in juli definitief worden gepresenteerd). De CES-en geven op deze manier richting het BO
MIEK ook de aansluiting met de investeringsplannen van de netbeheerders weer.

Opzetten NP PIDI

Opleveren CES-en

Opstellen 
afwegingskader

Projecten versnellen, regievoering en kennisdeling

Begeleiden van de uitwerking van beleid
Rijksbreed oppakken door NP PIDI gesignaleerde knelpunten

Onderhouden, uitvoeren en hernieuwen CES-en Onderhouden, uitvoeren en 
hernieuwen CES-en

Onderhouden, uitvoeren en 
hernieuwen CES-en

Onderhouden en 
uitvoeren CES-en
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De tijdlijn hieronder geeft een schematische weergave van de concept-planning m.b.t. PIDI en het proces rond aanleveren en beoordelen van CES-en
en de start van de reguliere MIEK-procedure. Dit is een eerste planning die PIDI samen met stakeholders bespreekt om te borgen dat de planning
van het NP PIDI aansluit bij de behoeften in de markt, en dan met name bij de industrieclusters. Parallel aan het opstellen van het Plan van Aanpak
werkt PIDI al aan een aantal urgente vraagstukken (380kV Zeeuws-Vlaanderen, CO2/H2-buizen van Rotterdam naar Chemelot en Duitsland).

Continu evalueren en leren (doorlopend)

 Ophalen 
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 In kaart 
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Samenhang verschillende trajecten
De lopende trajecten t.a.v. het versnellen van
besluitvorming omtrent de energie infrastructuur raken
een groot aantal stakeholders, belangen en projecten.
Zowel binnen als buiten EZK, en zowel publieke als
private partijen. Het is zaak alle relevante actoren goed
mee te nemen in het proces omtrent PIDI, zodat zorg
wordt gedragen voor het creëren van draagvlak,
betrekken van stakeholders en tijdig delen van
informatie. Proactief informeren en betrekken van
partijen faciliteert het versnellen van processen en
procedures, zodat tot de meest optimale besluiten kan
worden gekomen. Echter, het aantal actoren is groot en
waar mogelijk zullen stakeholders indirect worden
betrokken via al lopende trajecten. Bestuurlijke drukte
vermijden en geen overlap creëren zijn daarbij
belangrijke uitgangspunten.

Figuur 11. geeft een schematische weergave van de
samenhang van de overlegorganen, programma’s en
stakeholders omtrent het Nationaal Programma PIDI.
Dit hoofdstuk beschrijft de samenhang met andere
grote industrie-, energie- en omgeving-gerelateerde
programma’s. Drie andere actoren worden hieronder
kort toegelicht:
 De provincies werken aan een visie met

betrekking tot de onderlinge relatie tussen
energie, economie en ruimte.

 De gereguleerde infrabeheerders stellen hun
tweejaarlijkse investeringsplannen op, die worden
gevoed vanuit de CES-en en MIEK-verkenningen.

 De netbeheerders hebben een verkenning 2030-
2050 opgesteld met scenario’s richting 2030 en
2050. Zij zullen deze als input gebruiken bij hun
inbreng voor de CES-en, geven reflectie aan
verkenningen en ontvangen input uit het PIDI-
traject.

Figuur 11. Schematische weergave van de samenhang van de overlegorganen, programma’s en stakeholders

Notities: (a) De Programmadirectie PIDI bestaat uit participatie vanuit verschillende stakeholders 
(b) Internationaal: zie paragraaf 5.3 m.b.t het NP PIDI in relatie tot PEH

Regio-
ambassadeurs

VAWOZ
NP – Noordzee / 
Noordzeeakkoord
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Stakeholders

Samenhangende 
trajecten

Industrie Decentrale 
overheden

Energie-
producenten

Netbeheerders Ngo’s Onderzoeks-
instituten

Overlegorganen

Stuurgroep PIDI    

Koplopersoverleg 

Uitvoeringstafel Industrie     

Uitvoeringstafel Elektriciteit      

Programma’s

CES    

RES    

PEH / NOVI     

PES    

NAL   

VAWOZ    

NP Geb. Omgeving   

NP Noordzee    

PAW 

EU (Internationaal)    

20-5-2021

Tabel 3. Schematische weergave van de samenhang van de overlegorganen, programma’s en stakeholders

In onderstaande matrix is weergegeven hoe de belangrijkste stakeholders (industrie, decentrale overheden, energieproducenten, netbeheerders,
ngo’s, en onderzoeksinstituten) in de verschillende overlegorganen en programma’s in de breedte worden betrokken. In dit overzicht is ervoor
gekozen om slechts de overlegorganen met het grootste belang voor PIDI op te nemen. Dit zijn: (i) Stuurgroep PIDI, (ii) Koplopersoverleg,
(iii) Uitvoeringstafel Industrie, en (iv) Uitvoeringstafel Elektriciteit.



Om vanuit het NP PIDI in de verschillende CES-en en programma’s te
kunnen prioriteren en efficiënt te werk te gaan, gelden de volgende
denklijnen en uitgangspunten:
 Bij het opstellen en beoordelen van CES-en moet in ketens

worden gedacht. Dit betekent dat de opstellers van de CES en de
verkenningen in ieder geval de ketenpartijen (energie-
producenten, infrabeheerders, industrie, decentrale overheden)
betrekken.

 CES-en en verkenningen moeten integratiekaders zijn. CES-
makers betrekken de regionale actoren en zorgen bijvoorbeeld
voor de samenhang met de RES-en. Bij de verkenningen maakt
PIDI een startnotitie waarin PIDI de relevante actoren
inventariseert zodat PIDI ervoor zorgt dat alle relevante belangen
worden meengenomen.

 Ngo’s, koepels en belangenvertegenwoordigers die niet betrokken
zijn bij een CES en verkenningen hebben veelal hun eigen
netwerk met projecten binnen EZK. Die contacten laat PIDI ook
graag zo lopen. Daarnaast hebben velen hun contacten met de
stuurgroepleden. Van deze laatsten vraagt PIDI om hun achterban
breed te betrekken, vandaar dat de nationale programma’s in de
figuur op de vorige pagina in de tweede ring zijn geplaatst.

 PIDI zorgt ervoor dat de relevante EZK-projecten goed op de
hoogte zijn van PIDI-acties. PIDI doet dit bijvoorbeeld via het
EZK-interne Overleg Energie en Infra. Betrokken partijen binnen
dit overleg informeren vervolgens hun stakeholders of
ondernemen acties om draagvlak te genereren en procedures te
doorlopen. Voorbeeld: PIDI heeft nauwe contacten met PEH. PIDI
vraagt van PEH vervolgens om ruimtelijke ordenings-
acties/Omgevingswet-procedures op zich te nemen.

 Het te maken afwegingskader helpt om interne EZK-trajecten bij
PIDI te betrekken en te informeren

 Er wordt gewerkt aan het PES. Dit geeft een kader om
stakeholders breder te informeren.

De samenhangende trajecten tussen (1) het NP PIDI en de RES-en,
(2) het NP PIDI en het PEH en NOVI, en (3) het NP PIDI en VAWOZ en
Programma Noordzee, en (4) het NP PIDI en het Koplopersoverleg,

worden in de volgende paragrafen nader beschreven. In een laatste
paragraaf wordt het Programma Energie Systeem (PES) i.o. benoemd.

5.1 Overzicht samenhang verschillende trajecten (3/3)
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PIDI en RES
In dertig energieregio’s in Nederland wordt onderzocht waar en hoe het
best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kan worden
opgewekt. In de RES-en van deze regio’s worden de zoekgebieden
aangewezen voor hernieuwbare energie en worden warmtebronnen
besproken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.
Daarmee wordt ook de (regionale) energie infrastructuur, voor zover
het bebouwde omgeving en landbouw betreft, bepaald door de RES-
plannen. Besluitvorming over deze strategieën vindt plaats via het
Omgevingsbeleid van het Rijk, provincies en gemeenten en geeft lokale
afwegingsruimte.

In analogie met de RES, geeft een CES de uitwerking van de keuze voor
een duurzame energievoorziening per industrieel cluster. Een groot
verschil met de RES is dat bij een CES de private partijen aan tafel
zitten, waar dit bij de RES niet zo is. Relevante investeringen en de
transitie van de industriële sector zijn een wezenlijk onderdeel van de
CES-uitwerking.

RES CES

Focus
Accent op regionale energieopwekking en gebouwde omgeving. 
Industrie, agro en transport niet of beperkt meegenomen 

Gericht op energie-/infrabehoeften van 
basisindustrie in de clusters                                                          

Aantal Dertig regio’s Zes industrieclusters

Door wie Initiatief bij decentrale bestuurders
Initiatief bij industrie i.s.m. netbeheerders, 
energieproducenten en decentrale overheden

Wat Elektriciteit en warmte Elektriciteit, H2, CO2 en warmte

Aandachtspunten
Industrie (transport en agro) zijn wisselend en veelal beperkt 
betrokken. Winst te behalen door synergie inzichtelijk te maken

RES nodig voor decentrale infra, vergunningen en 
ruimtelijke inpassing en draagvlak

Kader
Maakt een afweging tussen verschillende belangen zoals 
draagvlak, ruimtelijke ordening en systeemefficiëntie.

Primair gericht op snelheid en versnelling 

5.2 PIDI en RES (1/3)
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Tabel 4. Overeenkomsten en verschillen tussen RES en CES

Het verschil in focus, aandachtspunten en belang maakt dat RES-en en
CES-en elkaar kunnen en moeten versterken. Infrastructuur voor
industrie kan de motor zijn voor voorzieningen voor andere sectoren.
Het accent bij de RES-en ligt op regionale energieopwekking en
gebouwde omgeving en het initiatief ligt bij decentrale bestuurders en
gaat over het aanbod vanuit regionale netbeheerders.
Nederland is daarvoor onderverdeeld in dertig RES-regio’s. Vier RES-
regio’s vallen samen met een industriecluster; het cluster Rotterdam
raakt aan vier RES-en, Cluster 6 is gelinkt aan meerdere RES-regio’s.
Om de samenwerking te faciliteren, moet worden gezocht naar
pragmatische oplossingen.
In het figuur op de volgende pagina staat, per industrieel cluster, de
primaire RES weergegeven. Daarnaast staat weergegeven welke
bedrijven als Koploper worden bestempeld in dat specifieke cluster en
welke overlegstructuren er al beschikbaar zijn voor de industriële
clusters.
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Figuur 12. Schematische weergave van de relatie tussen de CES-clusters (PIDI), de Koplopers en de RES-en
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Uit de RES-analyses blijkt dat er een sterke behoefte is aan uitbreiding
van de landelijke hoofdstructuur. Naast elektriciteit wordt ook
warmtevraag en -aanbod van en voor de gebouwde omgeving vanuit
de RES-en besproken in de Regionale Structuur Warmte. De behoefte
aan warmte-infrastructuur wordt door het PEH gezien als primair een
regionale aangelegenheid.
Naast de inrichting van een uitvoeringsprogramma warmtetransitie is
de inrichting vanuit mobiliteit t.a.v. de laadinfrastructuur voor de RES-
en van belang. De behoefte aan energiehoofdstructuur uit de
verschillende uitvoeringsprogramma’s onder het Klimaatakkoord (PIDI,
Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), RES, Transitievisie Warmte
(TVW)) zullen naast elkaar dienen te worden gelegd om inzicht te
bieden in koppelkansen en belemmeringen, zodat er met integrale
oplossingsrichtingen kan worden gekomen.
Onderstaande tabel neemt de CES-en als vertrekpunt en geeft aan
welke interacties er zijn met de andere relevante sectoren: RES, NAL,
mobiliteit, landbouw, elektriciteitsproducenten, PEH en PES (i.o.).
Wanneer vraag en aanbod voor elektra, warmte en H2, plus het aanbod
van CO2, worden afgezet tegen de verschillende sectoren, dan kan
geconcludeerd worden dat er op meerdere vlakken dezelfde
onderwerpen (modaliteiten) aandacht behoeven.
Regionale koppeling van vraag en aanbod van deze verschillende

modaliteiten is noodzakelijk om vanuit de verschillende CES-en een
totaalbeeld te krijgen van zaken die regionaal en nationaal moeten
worden uitgevoerd. Gedegen afstemming met verschillende
stakeholders is daarom van belang.
Vanuit de RES-en zijn de stakeholders: de CES-en, gemeenten en
provincies (als bestuurlijke trekkers van de RES-en), mobiliteit en
landbouw (te behartigen door regionale overheden), elektriciteits-
producenten en regionale netbeheerders. Hierbij bestaat een directe
koppeling naar het Rijk via de Regioambassadeurs van EZK en LNV.
Voor provincies en gemeenten dient er afstemming met de
overkoepelende organisaties IPO en VNG plaats te vinden.
Wat betreft risico’s en aandachtspunten is het van belang dat
raakvlakken tussen de RES-en en CES-en binnen het NP PIDI
gemitigeerd worden. PIDI doet dit door:
 synergiën tussen RES-en en CES-en helder te maken en te

stimuleren;
 te borgen dat beleidsregels consequent worden gehanteerd (voor

CES-en en RES-en). Er wordt dus in beginsel geen onderscheid
gemaakt tussen sectoren;;

 bij de verkenning van MIEK-projecten de integraliteit te borgen,
waarbij er gedurende de verkenningen intensief afstemming is
met de decentrale overheden en regioplannen.

5.2 PIDI en RES (3/3)
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Programma’s

Onderwerpen Industrie (CES) Gebouwde 
omgeving (RES)

Mobiliteit (NAL) Landbouw
Elektriciteits-
producenten

(VAMOZ)

Ruimtelijke 
aspecten infra 
(PEH/NOVI)

PES (i.o.)

Vraag elektra     
Aanbod elektra     
Vraag warmte      
Aanbod warmte  (a)  
Vraag H2     
Aanbod H2   
Aanbod CO2 (CCS)   
Circulaire Stromen 

Tabel 5. Vergelijking samenhangende trajecten PIDI en RES op basis van verschillende programma’s en onderlinge interacties op hoofdissues. 

Notitie(s): (a) Elektrolyse



De kabinetsreactie op het TIKI-advies sluit aan bij het Klimaatakkoord
en de kamerbrief m.b.t. de kabinetsvisie op de verduurzaming
basisindustrie 2050. Vanuit dit perspectief kijkt het kabinet eerst naar
welke infrastructuur van nationaal belang nodig is om de gestelde
doelen te bereiken. In samenhang met deze vraag naar de
infrastructuurbehoefte beziet het kabinet of en hoe deze infrastructuur
ruimtelijk is in te passen door middel van het Programma Energie
Hoofdstructuur (PEH) als uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie
(NOVI). Daarnaast toetst het hoe deze infrastructuur is te realiseren in
het perspectief van de gewenste marktontwikkeling voor de
energietransitie.
In de kabinetsreactie op het TIKI-advies staat een voorstel voor het
MIEK en de relatie daarvan met het PEH en de RES-en. De
kabinetsreactie op het TIKI-advies zal – voor zover dit ruimtelijk beleid,
waaronder ruimtelijke reserveringen, voor de energie hoofd-
infrastructuur betreft – verder worden uitgewerkt in het PEH.
Duidelijk is in elk geval wel dat het PEH breder is dan het MIEK-
Industrie, omdat hoofdinfrastructuur nodig is voor het geheel van
energievragers en -producenten. Dus ook gebouwde omgeving, RES-
en, mobiliteit, etc. Met andere woorden: het PEH als integrerend
ruimtelijk kader. Dit betekent het volgende voor de wisselwerking
tussen PIDI en PEH:
 PEH is voor PIDI de verbinding naar de NOVI en de

Omgevingswet.
 PEH, in combinatie met de directie Regio, vertegenwoordigt PIDI

bij regionale plannen en Omgevingswet-acties. Met het MIEK en
het afwegingskader geeft het daarbij de beleidsopstelling voor
zover het infrastructuur betreft.

 Het TIKI-rapport geeft aan waar uitbreiding infrastructuur nodig
geacht wordt vanuit het perspectief van gewenste industriële
ontwikkelingen en de afspraken uit het Klimaatakkoord en de zes
industriële clusters. Dit is verder geconcretiseerd in de CES-en,
waarin meer in detail de prioriteiten en benodigde investeringen
per cluster staan beschreven; dit is input voor het PEH en wordt
gezien als claim vanuit de industrie.

 In het PEH vindt ruimtelijke weging van deze claims plaats (voor
zover betrekking hebbend op de energie infrastructuur van
nationaal belang), op basis van integrale afweging; de verkenning
omtrent noodzakelijke infrastructuur van het energiesysteem in
2050 (II3050) wordt daarbij betrokken.

 Op basis van verschillende verkenningen binnen CES en vanuit de
inbreng van II3050 bij de CES-en, ontstaan scenario’s van
benodigde infrastructuur. PIDI is daarmee voedend aan II3050,
via de CES-en.

 De netbeheerders gebruiken II3050 als input voor de CES-en om
te duiden wat er nodig is om de CES-en te realiseren.

 De verkenningen gebruiken II3050 als een basis om de
robuustheid te toetsen.

 De uitkomsten van het MIEK kunnen vervolgens weer worden
geborgd in het PEH als ontwikkelingsrichting of ruimtelijke
reservering (afhankelijk van het detailniveau van de uitwerking).

 Er is aandacht vereist voor het afstemmen van besluitvormings-
trajecten binnen PEH en PIDI om ‘bestuurlijke drukte’ te
voorkomen. Door het scheiden van de wat- (welke infrastructuur
nodig, PIDI) en de hoe-vraag (waar in de ruimte, ruimtelijke
ordening, PEH) vermindert PIDI de vergroting van de bestuurlijke
drukte. Evident is dat de ruimtelijke component wezenlijk is voor
het behoud van snelheid en versnelling.

5.3 PIDI en Ruimtelijke inpassing (PEH & NOVI)
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5.4.1 PIDI en VAWOZ
Binnen de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) wordt gekeken
hoe de energie van windparken op zee die nog gebouwd gaan worden,
straks het beste aan land kan worden gebracht. Daarbij wordt gekeken
naar de vorm (elektronen of waterstofmoleculen), de route en naar de
vraag waar op land de energie naartoe kan worden gebracht. Met
VAWOZ wordt besluitvorming voorbereid over voor welke aanlandopties
ruimtelijke procedures worden gestart. Afstemming en aansluiting bij
de energie- en infrastructuurbehoefte van de industrie is hierbij van
belang.
Om daadwerkelijk te komen tot verduurzaming is een ketenbenadering
noodzakelijk. Het is dus geen kwestie van het bouwen van meer
windparken, maar het zorgen dat de hele keten (wind op zee,
infrastructuur op zee, infrastructuur op land, eventuele conversie en
ontwikkeling van vraag naar groene energie) in samenhang gebeurt.
Het project VAWOZ zorgt middels routekaarten dat projecten en
plannen voor een meer internationaal verbonden energiesysteem op de
Noordzee worden betrokken bij de planvorming. VAWOZ vult in dat
verband PEH aan voor de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare
energie van zee.
PIDI en VAWOZ zullen gezamenlijk op een iteratieve wijze invulling
moeten geven aan het vormgeven van de aanlandingen. De relatie met
het NP PIDI bestaat enerzijds vanuit de CES-en en het MIEK, die input
geven aan de modaliteitsbehoeften waarmee VAWOZ de aanlandingen
vorm kan geven. Anderzijds interacteert VAWOZ met PIDI om af te
stemmen over afzetprofielen. In deze samenwerking vervullen de CES-
en een rol in het samenbrengen van vraag en aanbod van hernieuwbare
energie.

5.4 PIDI en VAWOZ en Programma Noordzee
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5.4.2 PIDI en Programma Noordzee / Noordzeeoverleg
Het Programma Noordzee (PN) met de North Sea Energy Outlook beziet
de rol van de Noordzee in de energievoorziening van en CO2-opslag
voor Nederland in de toekomst. De industriële behoeften moeten
worden afgestemd met het PN ten aanzien van het totaal opgesteld
vermogen, afstemming flexibele afname versus opwekking, CO2-opslag,
en hergebruik gasinfrastructuur.
Naast het Rijk zijn binnen dit programma ook de sectoren energie,
voedsel/visserij, natuur en zeevaart vertegenwoordigd.
Vergelijkbaar met VAWOZ, zal er een iteratieve afstemming
plaatsvinden tussen de aanleg van de infrastructuur voor de duurzame
industrie (PIDI) en de rol die de Noordzee (PN) kan invullen voor het
energiesysteem van de toekomst. Deze interactie focust met name op
de behoeften vanuit de industrie rondom de windenergiegebieden, CCS
en eventueel offshore-opwekking van waterstof. PIDI neemt een
faciliterende rol in bij deze interactie.



PIDI en Koplopersoverleg
In het Koplopersoverleg bespreken de industrieclusters hun bijdrage
aan het Klimaatakkoord. Voor PIDI een belangrijk gremium om zaken
met betrekking tot CES-en te kunnen bespreken en af te stemmen.
PIDI wil komen tot een MIEK, wat onder meer bestaat uit CES-en,
bestuurlijke overleggen, verkenningen waarbij wederzijds commitment
wordt onderzocht, een spelregelkader, een investeringsfonds en een
‘Safehouse’ ten behoeve van veilige uitwisseling van gegevens.
De Koploperprogramma’s zijn er met name op gericht om de grote
industrie als vliegwiel te laten fungeren voor de rest van de regio door
ontwikkeling en opschaling van pilot-projecten. Gezien hun
sleutelpositie in de clusters staan de ‘grote twaalf’(a) – samen
verantwoordelijk voor 60 tot 75% van de industriële CO2-uitstoot –
voor de uitdaging een extra impuls aan de beoogde industriële
vernieuwing te geven.
In de Koplopersprogramma’s worden afspraken vastgelegd over
regievoering, verantwoordelijkheden, tijdspaden, ijkmomenten, en
dergelijke; deze kunnen als belangrijke basis dienen voor de CES-
uitwerking. Dit vraagt wel om een verdere concretiseringsslag en
afstemming met de juiste stakeholders, ook in de verschillende regio’s.

5.5 PIDI en Koplopersoverleg
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Notitie: (a) Tata Steel, Shell, Exxon, BP, Total, Dow, Nobian, Sabic, Air Liquide, Air 
Products, Yara en OCI Nitrogen



PIDI en Programma Energie Systeem (i.o.)
De uitvoering van het Klimaatakkoord vindt plaats langs de sectorale
lijnen van de uitvoeringstafels. Een aantal maatregelen en acties treft
alle sectoren en vraagt daarom regie. EZK overweegt hiervoor het
Programma Energie Systeem (PES) op te stellen.
PIDI en Programmadirectie dragen daaraan bij vanuit het perspectief
van de infrastructuur. Zowel PIDI als PES zien de noodzaak van het
afwegingskader, hetgeen geldt als belangrijk raakvlak. Het geeft de
basis voor de versterkte Rijksregie en de antwoorden die nodig zijn
voor de gevraagde versnelling.
De PIDI Programmadirectie zal de beleidsvragen die er liggen oppakken
en met de beleidsverantwoordelijken binnen het Rijk zoeken naar
antwoorden. De industrie zal daarbij dienen als ‘pathfinder’. Deze
aanpak moet leiden tot beleidsregels die gelden voor alle sectoren, en
die een bijdrage vormen voor het afwegingskader. Hierbij houdt het
Rijk zicht op de bredere en integrale kaders.

5.6 PIDI en Programma Energie Systeem (i.o.)
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PIDI gaat een communicatieplan opstellen om stakeholders goed te
betrekken en te informeren omtrent PIDI. Hierbij geldt dat PIDI zo goed
mogelijk gebruik wil maken van de bestaande informatie en overleggen
bij de stakeholders.
Omgevingsmanagement bestaat feitelijk uit participatie, stakeholder-
management en publiekscommunicatie. Deze drie pijlers vormen de
belangrijkste onderdelen van dit communicatieplan, waarbij wordt
gezocht naar samenhang met trajecten zoals PEH en VAWOZ om een
geïntegreerde benadering van stakeholders zo veel mogelijk te
faciliteren.
 Voor participatie geeft hoofdstuk 2 van dit Plan van Aanpak al

een weergave van het belang van participatie in de CES-en en het
MIEK door verschillende stakeholders.

 Voor stakeholdermanagement zal de participatie en het
afwegingskader zoals beschreven in hoofdstuk 2 het uitgangspunt
zijn, met daarbij de focus op drie elementen:
1. Wat zijn de issues binnen de CES-en die relevant zijn voor

PIDI en welke issues zijn er buiten de CES-en in relatie tot
andere programma’s?

2. Wie zijn de stakeholders, kijkend naar de overlegstructuren
zoals in hoofdstuk 5 benoemd in de eerste schil, die actief
betrokken moeten worden in het communicatieplan?

3. Hoe en met welke timing gaat PIDI deze stakeholders
benaderen en betrekken bij het NP PIDI?

 Voor publiekscommunicatie zullen middelen worden ingezet als:
websites, e-mailadres, sociale media en publieksbijeenkomsten.

5.7 Stakeholdermanagement
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6.1.1 Kostensoorten
Het NP PIDI omvat talrijke producten en activiteiten. Dit vergt directe
menskracht van de partners en het laten doen van studies. Dit kost
geld. Qua kosten onderscheidt PIDI binnen het programma twee
kostensoorten:
 Programmakosten – Kosten met betrekking tot het opstellen,

onderhouden en beoordelen van CES-en, het opstellen en
onderhouden van het MIEK, het uitdenken en opstellen van
beleidskaders (zoals bijvoorbeeld het afwegingskader), het
ontwerpen van Safehouse, ‘reguliere’ monitoringsfunctie/
instandhouding van de processen. En daarnaast bureaukosten bij
het programma: ondersteuning Stuurgroep(leden), stakeholder-
management, procesbegeleiding, kennisopbouw, kennis-inhuur en
programmamanagement. Voor het totaal aan benodigde
programmakosten, los van het opstellen van CES-en, moet
gedacht worden aan een bedrag van ca. €3 miljoen per jaar in de
structurele situatie (waaraan zowel EZK als partners bijdragen).

 Versnellingsmiddelen – Middelen die ingezet kunnen worden in
het versnellen van MIEK-projecten (bijvoorbeeld middels
knelpuntenanalyse, medefinancieren van verkennings- en FEED-
studies) en pre-MIEK / bovenliggend op CES-en. Dit zijn extra
gelden bovenop de gelden die door de partijen zelf gedragen
worden. De kosten per jaar zijn moeilijk te duiden, want sterk
afhankelijk van aantal en complexiteit van de studies.

6.1.2 Kostendragers
 Het opstellen en onderhouden van de CES-en komt ten laste van

de clusters/clusterpartijen. In uitzonderingssituaties kan een
beroep op derden worden gedaan. Zo ondersteunt EZK het
opstellen van de CES voor Cluster 6 met €0,2 miljoen en heeft het
eerder ‘regioplan Zeeland’ financieel ondersteund.

 Regel is dat de kosten van verkenningen en FEED-studies worden
gedragen door de betreffende projecteigenaren. Bij wezenlijke
financieringsknelpunten die de gewenste versnelling beperken,
zou een beroep kunnen worden gedaan op derden.

 Bijdrage EZK, zie 6.1.3
 Bijdrage partners, zie 6.1.4

6.1.3 Bijdrage EZK
 De programmamiddelen die EZK inbrengt in PIDI lopen mee in de

reguliere begrotings- en verantwoordingscyclus van het Rijk/EZK.
 EZK dient bij de Voorjaarsnota(a) een claim voor PIDI in. In totaal

bedraagt de claim €65 miljoen voor vijf jaar (t/m 2025).
 Voor bijdragen aan programmakosten €1.5 miljoen per jaar.
 Voor bijdragen aan de versnellingsgelden (haalbaarheids- en

FEED-studies) wordt gemiddeld €11 miljoen per jaar gevraagd.
 In het najaar zal EZK bezien of extra middelen vrijgemaakt

kunnen worden voor eventuele extra FTE (mocht dit noodzakelijk
blijken).

6.1.4 Bijdrage partners
Momenteel zijn er nog geen afspraken gemaakt in de Stuurgroep over
eventuele bijdragen van andere partijen dan EZK. De verwachting is dat
iedere partij naar draagkracht bijdraagt. Hier moet voor de zomer
helderheid over komen.

6.1.5 Niet-PIDI-taken
Het kan zijn dat EZK huidige of niet onder het NP PIDI vallende taken
aan de Programmadirectie opdraagt. EZK draagt hiervoor de kosten.

6.1 Financieel management
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bij deze Voorjaarsnota/eerste suppletoire begroting kunnen meerjarige 
aanpassingen tussentijds in de begroting worden verwerkt. 

Bedragen in 
miljoen € 2021 2022 2023 2024 2025

Haalbaarheids-
studies 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

FEED-studies 7,0 9,5 9,5 9,5 9,5
(Instellen) 
Safehouse

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Totaal 
programmakosten 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Totaal 11,0 13,5 13,5 13,5 13,5

Tabel 6. Samengevatte weergave van de PIDI-begroting



6.2 Risicomanagement 

65

Risico
Kans Impact

Mitigatie
(klein, medium, groot) (klein, medium, groot)

1

Te weinig menskracht en middelen om (snel) het 
apparaat op te bouwen, met vertraging in de uitvoering 
als gevolg. PIDI krijgt onvoldoende omvang en taken 
om gezaghebbend op te kunnen treden, kennis op te 
bouwen en goede (partner) te zijn 

Klein Groot
Als claim Voorjaarsnota wordt gehonoreerd en overige 
partners bijdragen, worden problemen weggenomen. 
Het programma zal hier continu aandacht voor hebben. 

2 Te weinig commitment (dit heeft meerdere dimensies):

2.1
 Onvoldoende commitment van regionale partijen bij 

CES. 
Klein Medium

Stuurgroep wordt geacht streng te zijn: CES wordt niet 
in behandeling genomen. De Programmadirectie zal 
hierop sturen.

2.2
 Opname in MIEK levert onvoldoende voordeel op 

voor projecten
Klein Medium

Kans lijkt niet zo groot, noodzaak uitbreiding en nieuwe 
infrastructuur voor verduurzaming industrie wordt breed 
gedeeld.

2.3
 Te weinig (harde) commitment van de relevante 

partijen bij de start van het project. 
Klein Medium

De Programmadirectie zal zoeken naar instrumenten die 
commitment juridisch harder maken.

2.4

 Geen bereidheid om bij versnelling van projecten de 
onvermijdelijke risico’s te dragen. Partners blijven te 
risicomijdend, zodat geen schaalsprongen kunnen 
worden gemaakt.

Medium Groot

Programma zal zoeken naar (bijvoorbeeld financiële) 
instrumenten voor risicobeheersing/risico-ondervanging. 
Bij formuleren van commitment zullen partijen zich 
bewust moeten zijn dat er mogelijk extra, bestuurlijke, 
risico’s zijn.

3
Het risico dat het programma te lang blijft hangen in 
het vervolmaken en beschrijven van processen en 
kaders, rollen en verantwoordelijkheden. 

Klein medium

De Programmadirectie en Stuurgroep zijn zich zeer 
bewust van de noodzaak voor versnelling en zullen 
nadrukkelijk benoemen dat er sprake is van een 
leerproces. Zij zullen blijven sturen en focussen op 
versnellingsprojecten en producten die daarbij 
ondersteunen.

Risicomanagement
Naast de gebruikelijke programma-, financiële en organisatierisico’s spelen er enkele specifieke risico’s voor het programma die hieronder zijn
uitgelicht, inclusief de mitigerende maatregel(en). Daarnaast zal met regelmaat het risicomanagement worden besproken in het kernteam van het
programma en daar waar nodig worden besproken met de Stuurgroep.

Tabel 7. Risico’s PIDI
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6.3.1 Scopemanagement
 De reikwijdte van het programma staat beschreven in hoofdstuk 1

van dit Plan van Aanpak. Samen met de financiële kaders van het
NP PIDI zijn dit de grenzen van het Nationaal Programma
waarbinnen de Programmadirectie kan opereren.

 De governance van het programma staat beschreven in
hoofdstuk 3, wijzigen in de reikwijdte, producten en/of spelregels,
beleidsregels, etc., worden doorgevoerd in het daartoe bestemde
gremium. Ter indicatie:
‒ Eventuele wijzigingen in de reikwijdte van het programma kunnen

alleen plaatsvinden na positieve besluitvorming in de Stuurgroep.
Hiertoe is in ieder geval een voldoende dekking van de financiële
middelen noodzakelijk.

‒ Op te pakken versnellingsprojecten behoeven altijd de goedkeuring
van de Stuurgroep, die zich er tevens van vergewist of PIDI dit qua
menskracht/geld kan dragen.

‒ Wijzigingen in de producten welke door het Bestuurlijk Overleg
worden vastgesteld (waaronder de spelregels van het MIEK),
kunnen alleen in dat overleg worden aangepast.

6.3.2 Capaciteitsmanagement
 PIDI blijft in omvang bescheiden. Een deel van de

apparaatskosten wordt gefinancierd door EZK. PIDI is echter
nadrukkelijk afhankelijk van de bijdrage voor capaciteit
(menskracht) van buiten de departementen. PIDI omvat talrijke
producten en activiteiten en kan hierbij niet zonder de directe
menskracht van haar partners. Aansturing van personeel (ook
personeel van buiten EZK) en de uitvoering van studies door
deskundigen zal inhoudelijk geschieden door de programma-
directeur Nationaal Programma PIDI die verantwoording aflegt aan
de Stuurgroep.

 Het is mogelijk dat binnen PIDI meer – aan de hoofddoelstelling
gelieerde – taken worden ingebracht, bijvoorbeeld de
verantwoordelijkheid voor de EZK-inbreng bij concrete projecten.
Hier dient dan uiteraard ook een dekking voor de
(programma)kosten bij geleverd te worden.

6.3 Scope- en capaciteitsmanagement
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 PIDI zal zo snel mogelijk een inventarisatie maken van welke
kennis ze absoluut zelf moet hebben, respectievelijk moet
opbouwen, en welke kennis van de partners direct te benutten is.

 PIDI zal daarenboven een schil van deskundigen (waaronder
bijvoorbeeld RVO/PBL/TNO) om zich heen verzamelen die snel
bijgeschakeld kunnen worden. PIDI kan zo flexibel en snel
opereren en behoeft niet alle kennis en competenties zelf in huis
te hebben. In personele zin hoeft PIDI dan niet zo groot te worden

 Deze flexibele schil wordt door de Programmaorganisatie
Nationaal Programma PIDI opgebouwd en onderhouden.

20-5-2021



6.4.1 Planning
Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de beoogde planning en cadans van PIDI
tot 2025, en detailleert de activiteiten gedurende 2020 ten behoeve van
het opzetten en operationaliseren van het programma PIDI. In grote
lijnen betekent dit dat voorafgaand aan de jaarlijkse vaststelling van
het PIDI jaarplan er met stakeholders bezien en afgesproken wordt
welke mate van inzet/commitment/bijdrage noodzakelijk is.
Het Nationaal Programma laat jaarlijks het jaarplan vaststellen door de
Stuurgroep. Tussentijds is er tweemaal een tussenrapportage waarbij
wordt aangesloten op de begrotingscyclus van het Rijk zodat deze
gelijkloopt met het MIEK. Precieze tijdslijnen worden nog vastgesteld.
De inhoudelijke rapportage (programmakosten, besteding versnellings-
gelden, status van projecten, behaalde resultaten, etc.) van de
Programmadirectie aan de Stuurgroep zal in nader overleg worden
vastgesteld.

6.4.2 Verantwoording
PIDI zal jaarlijks de voortgang van het programma monitoren. PIDI
stelt jaarlijks een monitoringsrapport op voor de Stuurgroep. Dit
rapport is input voor de Klimaatmonitor die het kabinet jaarlijks in
oktober uitbrengt over de voortgang van het klimaatbeleid. PIDI loopt
mee in de evaluatiecyclus van het Klimaatakkoord, zodat er vanuit PIDI
input wordt geleverd voor de brede herijking van het klimaatbeleid in
2023/2024. In 2022 zal een eerste tussentijdse evaluatie worden
uitgevoerd, mede in verband met de motie Lodders waarin verzocht is
om te monitoren in hoeverre de inzet van publieke middelen resulteert
in voldoende voortgang in de realisatie van in het meerjarenprogramma
voorziene infrastructuur, en of er zo nodig nog flankerend CO2-beleid
nodig is.

Monitoring
Voor de monitoring zal rond de zomer 2021 een structuur en plan
worden gerealiseerd. In de monitoring wordt in ieder geval bijgehouden
of de PIDI-werkwijze en PIDI-producten volgens plan worden
gerealiseerd. Daarbij wordt per processtap of product geïnventariseerd
wat de geleerde lessen zijn en hoe op basis van die lessen wordt
bijgestuurd. Alle MIEK-projecten worden op voortgang gemonitord;

daarnaast worden per project kerngegevens bijgehouden, onder meer
welke partijen betrokken zijn, de omvang van de investering en het
potentieel aan CO2-reductie.

Evaluatie
Naast de monitoring en verantwoording zal PIDI ook lerend evalueren.
In deze evaluatie wordt aandacht besteed aan effectiviteit en
doelmatigheid van het programma. Bij de effectiviteit wordt
onderzocht in hoeverre de door TIKI gesignaleerde knelpunten ook
daadwerkelijk zijn weggenomen en of dit resulteert in versnelling in de
besluitvorming over de aanleg van de infrastructuur. Daarbij wordt ook
gekeken naar de bijdrage van de verschillende PIDI-producten
afzonderlijk. Het TIKI-rapport waarin de knelpunten rondom energie
infrastructuur (per cluster en per modaliteit) zijn onderzocht, kan als
nulmeting worden benut. Bij effectiviteit hoort ook de
additionaliteitsvraag, ofwel in hoeverre de knelpunten door PIDI zijn
weggenomen of verminderd en of dit zonder PIDI ook zou zijn gebeurd.
Bij de doelmatigheid wordt gekeken tegen welke kosten (menskracht
en financieel) PIDI deze resultaten bereikt. Ook hierbij wordt een
uitsplitsing gemaakt naar de verschillende PIDI-producten.

6.4 Planning en verantwoording
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Bijlagen
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7.1 Beeldende uitleg processen CES, afwegingskader, 
MIEK, verkenningen (1/5)
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Figuur 13. Schematische weergave van het proces van CES tot MIEK

Beeldende uitleg processen CES, afwegingskader, MIEK en
verkenningen
Om meer kleuring te geven bij de conceptuele processen horend bij de
CES, het MIEK en het afwegingskader, staat op de volgende pagina’s
een aantal beeldende voorbeelden van deze processen, aan de hand
van een casus.
In bovenstaande figuur is aangegeven bij welk deel van het proces van
CES tot MIEK ieder voorbeeld hoort.
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Hoe verloopt het proces bij een CES?

 De vertegenwoordiger van de industrie, bijvoorbeeld werkzaam bij
het havenbedrijf, heeft op basis van het regioplan en de RES zicht
op de investeringen van de industrie die relevant zijn voor het
gebruik van energie en grondstoffen. Het zijn ambitieuze plannen.
Als het cluster deze realiseert dan is CO2-reductie geen probleem!

 Hij heeft contact met het hoofd Planning van Tennet, die bereid is
op te treden namens de regionale infrabedrijven, om te gaan
kijken naar de extra infrabehoeften die deze investeringen
genereren. II3050 en de tweejaarlijkse planning geven Tennet
een goede basis om deze ambities te bekijken.

 Deze actie leidt tot een basis van energievraag en infrastructuur-
aanbod. Deze is nog ruw. Samen roepen de vertegenwoordiger
van Tennet en het havenbedrijf de industrie, de energie-
producenten, de wethouder en de gedeputeerde bij elkaar. Zij
spreken af een CES op te stellen en benoemen de Tennet-
vertegenwoordiger als eigenaar die het vertrouwen en mandaat
van hen krijgt. De kosten delen ze gemeenschappelijk.

 Deze partijen maken afspraken over een proces hoe ze komen tot
een toetsing van elkaars gegevens, bijvoorbeeld via het Data
Safehouse. Hoe hard zijn de investeringen? Hoe groot is de
zekerheid dat ze energie afnemen? Is de energie er wel? Is er een
win-win te maken met transportinfra voor H2, warmte voor een
woonwijk en CO2 voor de tuinders? Kunnen bedrijven flexibel op
variërend aanbod van energie reageren? Hoeveel CO2 wordt
gereduceerd?

 Tijdens het proces van de CES opstellen, haakt PIDI aan en
komen er potentiële knelpunten en beleidsvragen op die een
sluitend en ambitieus plan in de weg staan. De vragen voor de
provincie neemt de gedeputeerde mee. De vragen over
bekostiging en regulering pakt PIDI op en adresseert deze bij de
beleidsdirecties. Op basis van de antwoorden krijgt het proces van
de CES opstellen een versnelling. PIDI levert ook kennis van
andere CES-trajecten. Dat helpt!

 Een trio van TNO, PBL en RVO kijkt over de schouder mee en
toetst de robuustheid. Zij doen tijdens het proces van opstellen
van de CES goede suggesties.

 De conclusies uit de CES zijn een aanvullend programma van
regionale infratrajecten: een betere aansluiting voor een
electrolyser en een 380kV voor een kraker, waardoor Stedin de
kabels die het bedrijf nu gebruikt kan gebruiken voor de nieuwe
woonwijk. Partijen maken een aanvullende uitvoeringsagenda
voor twintig projecten die niet op de rol stonden, maar met de
afspraken kunnen de eigenaren van de kraker en de
waterstofleiding de volgende stap zetten in het uitwerken van hun
investeringsplannen.

 Twee trajecten vragen meer ‘fact finding’. Het gaat om de
afstemming met een andere cluster voor waterstof en
gelijkstroom. Het is van belang de noodzaak van de CCO-leiding
voldoende robuust te maken voor de komende 25 jaar. Deze
plannen stelt de CES voor in het MIEK op te nemen.

 De CES van juni 2021 kreeg nog geen 8, maar bij de te maken
update weten de stakeholders wel waar ze op moeten letten,
zodat ze de risioc’s verder kunnen verkleinen. Partijen accepteren
deze risico’s echter van elkaar dankzij het gegroeide vertrouwen.
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Hoe verloopt het proces van opstellen beleidsregels en
afwegingskader?

 Tijdens het opstellen van de CES Rotterdam hebben de opstellers
contact met de decentrale overheden over de RES.

 De vraag komt naar boven of de gemeente met name de
laadpalen voor elektrisch transport moet blijven stimuleren. Ze
zien immers de enorme ambities voor waterstof en denken dat ze
deze energiedrager kunnen gebruiken voor zwaar transport. Daar
moet eigenlijk nu een keuze voor gemaakt worden.

 Tennet en Gasunie hebben daar geen pasklaar antwoord op. De
gemeente ziet wel kansen.

 PIDI pakt deze vraag op en gaat naar de EZK-afdeling die
waterstofbeleid vormgeeft. Deze neemt contact op met I&W,
zowel met de afdeling Transport alsook de afdeling die gaat over
de laadpalen. Deze vraag hadden ze zo snel niet verwacht. En
minder laadpalen is slecht voor de ontwikkeling van elektrische
auto’s.

 Besloten wordt tot een experiment met een waterstoftankstation
voor zwaar transport, dat gefinancierd wordt door de gemeente en
EZK. Cluster Rotterdam kan verder. Maar de ministeries besluiten
ook tot de gemeenschappelijke actie om daar een bredere
beleidsvisie voor op te stellen en de Kamer te informeren. Dit
antwoord vormt een moduul voor het afwegingskader.

 De behoefte aan elektriciteitsaansluitingen is groot. Maar wie het
eerst komt wie het eerst maalt.

 Enexis meldt bij de CES dat ze de noden van de industrie begrijpt,
maar dat de zonneweiden eerst moeten. Er zijn vraagtekens of dit
vanuit maatschappelijk perspectief juist is. Dit remt de transitie.

 PIDI pakt deze vraag op en stapt naar de directie Elektriciteit van
EZK. Zij herkennen de vraag en bevestigen de overwegingen.
Maar ja, Europa…

 Samen met de juristen van EZK komen ze tot een pilot-
constructie, waarbij Enexis sommige aansluitingen t.b.v. de
industrie voorrang geeft op het aansluiten van zonneparken. Dit
helpt de CES. Brussel weigert echter het voorstel te omarmen.

Directie Elektriciteit begrijpt de achtergrond van de keuze in
Brussel maar ziet de effecten. Zij start in Brussel een voorstel
voor aanpassing van de regelgeving.

 Drie jaar later een beperkt succesje met betrekking tot
aanpassing van de regelgeving: maar wel weer een moduul voor
het afwegingskader.

 Bij de verkenning Rotterdam-Chemelot-Duitsland verkennen we
een buisleiding waterstof.

 Duitsland wil meewerken en betalen. Maar zij wil graag een
ammoniakbuis: goedkoper in transport en de voorkeur van de
Duitse industrie.

 Chemelot wil echter waterstof. Daar krijgt ze immers subsidie op
bij gebruik. Eventueel wil zij overstappen op ammoniak, maar wie
betaalt de kosten? Een grote industriële investeerder dreigt af te
haken als er niet snel duidelijkheid komt.

 PIDI gaat naar TOP. Directie TOP erkent de risico’s van vertrek en
extra kosten. Zij past beleid en instrumenten aan. Weer een
module voor het afwegingskader.

 Bij de verkenning Rotterdam-Chemelot-Duistland wil Duitsland
een retourleiding voor CO2 ten behoeve van CCS.

 Het nieuwe kabinet staat gereserveerd tegenover dit voorstel.
Moet Nederland de Duitse problemen gaan oplossen?

 Maar geen CO2-leiding, dan ook geen ammoniakleiding – en die is
zo goed voor Chemelot.

 PIDI stapt naar TOP, maar deze kan niet binnen een maand een
antwoord geven.

 Er wordt bij de verkenning tijd gewonnen door in scenario’s te
gaan werken.

 TOP komt in overleg met de EU en Duitsland een halfjaar later tot
een passend compromis. Misschien geen fraaie oplossing, maar
wel weer een beleidsregel.
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Hoe verloopt het proces bij het MIEK-proces?

 Het is voorjaar, dus tijd voor het Bestuurlijk Overleg op basis van
de update van de CES-en.

 De externe toetsing van de CES heeft nog een aantal puntjes
opgeleverd, maar deed niets af aan de grote lijn. De
infrabeheerders hebben goed hun verwachtingen en
(on)mogelijkheden kunnen inbrengen. De industrie heeft geen
wensenlijstje ingebracht, maar robuuste plannen.

 De twee clusters hebben elkaar al opgezocht: beide hebben
belang bij deze gelijkstroomverbinding. Maar het is duidelijk:
Tennet ziet te veel risico’s om dit traject in haar eentje te gaan
trekken, mede omdat de ACM hier zonder twijfel kritisch tegenaan
zou kijken. En je moet dit voorstel ook zien in relatie met de
aanleg van een H2-buis. Als het lukt, is het goed voor de BV
Nederland. Maar ja, wie durft?

 In het Bestuurlijk Overleg stemt MEZK toe het project in het MIEK
op te nemen. Dit vraagt een gestructureerde aanpak. Hiermee
volgt MEZK het advies van de Stuurgroep PIDI. En het voorstel
sluit aan bij het integrale plaatje dat het Rijk heeft van de
hoofdinfrastructuur. Programma PEH ziet niet a priori bezwaren.
Trouwens, de transportsector zal hiervan ook profiteren. En PIDI
heeft bij haar Duitse contacten gezien dat zij graag mee willen
doen.

 Het Bestuurlijk Overleg bespreekt ook een monitor met de stand
van zaken van de afgesproken trajecten van het afgelopen jaar.
PIDI heeft een verslag laten opstellen. Toch een paar puntjes om
te bespreken.

 De Tweede Kamer bespreekt later het MIEK. Zij vraagt de minister
van EZK of deze niet extra kan investeren in een bredere H2-buis.
De Kamer is kritisch hoe de industrie warmte levert aan de
gebouwde omgeving.
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Hoe verloopt het proces bij een verkenning?
 Na opname van een project in het MIEK, organiseert PIDI een

traject van verkenningen en FEED-studies.
 Tennet, Gasunie, de vertegenwoordiger van het havenbedrijf en

EZK hebben hiervoor een startnotitie opgesteld. Stuurgroep PIDI
heeft de startnotitie vastgesteld.

 De startnotitie geeft aan welke partijen belanghebbend kunnen
zijn en daarom betrokken moeten worden, welke aspecten
belangrijk zijn en wie de kosten voor de verkenning gaan dragen.
De TSE-subsidie draagt voor 25% bij aan de kosten.

 Het traject tot en met de laatste FEED-fase kent vijf stappen,
gepland in de tijd. Alle partijen weten dat iedere stap een go/no-
go-moment kent. Het gaat over H2, CO2 en gelijkstroom.
Gelijktijdig uitvoeren geeft kostenvoordeel. Maar voor iedere
modaliteit moet apart worden bekeken of er een businessmodel in
zit of niet. Of misschien is zelfs een uitgebreide MKBA nodig?

 Het gemeenschappelijk opstellen van de startnotitie geeft
vertrouwen, en tijdens het proces van gezamenlijke ‘joint fact
finding’ zal dat verder moeten groeien. Maar naast vertrouwen
vraagt het ook bij iedere stap juridische afspraken. Ook hierover
zijn goede afspraken gemaakt tussen de stakeholders.

 Bij fase 1 zijn de vragen nog globaal en beleidsmatig. EZK heeft
een projectleider aangesteld van een werkgroep van Tennet,
Gasunie en de provincie.

 In fase 2 denkt een werkgroep onder leiding van de provincie al
na over hoe de procedures naar vergunningen en ruimtelijke
inpassing naar voren kunnen worden gehaald en parallel
geschakeld.

 Na fase 2 komt het besluit een RCR-aanpak te volgen. Zeker de
procedures voor de ruimtelijke inpassing zullen nauwlettend
worden gevolgd. Gasunie heeft hier veel ervaring mee. Dit moet
versnelling geven. Het vervroegd inzetten van vergunning-
aanvragen lijkt misschien risicovol, maar geeft wel tijdwinst.
InvestNL helpt deze riscio’s, ter waarde van €10 miljoen, te
financieren. De kosten worden later door Gasunie via de tarieven

aan de gebruikers in rekening gebracht. PEH draagt de zorg dat
de plannen hun neerslag krijgen in de ruimtelijke
ordeningsplannen.

 Fase 3 maakt duidelijk dat het Gasunie zal zijn die de grootste
investeringen moet gaan doen; zij hebben ook de technische
kennis. Gasunie gaat de verkenning verder trekken. Jammer dat
de gelijkstroom niet haalbaar bleek en dat daarom Tennet is
uitgestapt. Maar verder is de werkgroep nog in stand. Dat helpt
versnelling in de aanpak te geven. Mooi dat de waterstofproducent
ook is aangesloten, zodat beide partijen samenwerken. De toets
van de verkenning op ii3050 geeft vertrouwen.

 PIDI faciliteert de verkenning met kennis en beleidsantwoorden
over regulering en hoe om te gaan met risico’s.

 Bij fase 4 ontstaat toch enige frictie. De risico’s zijn ook groot. Als
de Stuurgroep het bespreekt, kunnen de relevante leden na
interne sondering toch een compromis vinden. Wat helpt is dat
het ministerie van EZK Duitsland heeft kunnen verleiden een
afnamegarantie voor H2 te bieden. Daarnaast heeft een ingesteld
consortium een contract voor H2-import afgesloten. In Rotterdam
komt een grote opslag voor H2.

 Eind fase 4, twee jaar later, blijkt er een goede businesscase voor
de H2-buis. Toetsen van ACM, een toets op visie H2-backbone Rijk
en ii3050 en PBL, geven positief resultaat.

 Gezien de kansen die het biedt, komt in het MIEK het besluit te
staan dat partijen kiezen voor scenario 3: een buis waarvoor de
komende tien jaar een overdimensionering zal bestaan, maar
waarvoor het Rijk middels een EU-bijdrage en uit financierings-
mogelijkheden gekoppeld aan het MIEK – risicodragend maar
revolverend – zal bijdragen.

 Gasunie neemt de plannen automatisch op in de tweejaarlijkse
plannen. NFIA meldt dat twee Arabische industrieën dankzij dit
besluit hebben gekozen voor Nederland als EU-locatie.
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7.2 Landschap PIDI (uit TIKI-rapport)
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Fase in MIEK-procedure Projectnaam Omschrijving Modaliteit + 
capaciteit

Betrokken 
clusters

Potentiele CO2-reductie 
(mTon)

Voorselecties en 
verkenningen

380kV aansluiting 
Zeeuws-
Vlaanderen

HV-aansluiting tussen 
Walcheren en Zeeuws-
Vlaanderen

Elektriciteit, 
capaciteit van: xx 
GW

Zeeland xx mTon/j

Athos Opslag CO2 in gasveld
CO2-opslag-
capaciteit van xx 
mTon/jaar

NZKG xx mTon/j

Hy-stock Pilot-project voor opslag 
H2 in zoutcaverne

H2-opslag in caverne 
met capaciteit van 
xx PJ

Noord-Nederland Xx mTon/j

Waterstof
backbone 
Hyway27

Ombouw HTL aardgas 
naar een landelijk 
transportnetwerk voor 
waterstof

H2-capaciteit van 
XX: GW

Backbone verbindt 
alle clusters

XX mTon/j

Projecten in planvorming Leidingen bundel 
H2, CO2, LNG

Aanleg leidingenbundel 
voor fossiele 
energiestromen, met 
mogelijkheid tot 
additionele leidingen voor 
verduurzaming industrie

H2-transport; xx PJ/j
CO2-transport; xx 
mTon/j

Rotterdam
Limburg xx mTon/j

Projecten in FEED-studie Porthos Opslag CO2 in oud 
gasveld

CO2-opslag-
capaciteit van xx 
mTon/jaar

Rotterdam xx mTon/j

Projecten in voorbereiding 
voor BO

Ntb xx mTon/j
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Het eerste concept-MIEK betreft in de eerste plaats een programma van aan te leggen infra. Daarnaast kent het MIEK een paragraaf die zichtbaar
maakt hoe ver een project in de besluitvorming is en een paragraaf ten aanzien van monitoring op het gebied van de afspraken, toezeggingen en
investeringen. Optioneel wordt een overzicht van de juridische vastlegging toegevoegd. In onderstaand schema staan de nu reeds bekende
projecten, afgezet naar hun fase.



Vertegenwoordigde partij(en) Naam Organisatie 

Rijk

Min. EZK Focco Vijselaar Min. EZK DG B&I

Min. EZK Sandor Gaastra Min. EZK DG K&E

Min. FIN Deelnemingen Helmer Vossers Min. FIN Deelnemingen

Industrie 

Industrieclusters Gertjan Lankhorst VEMW

Netwerkbedrijven

Landelijke / regionale infrabeheerders (elektronen) Maarten Abenhuis TenneT

Landelijke / regionale infrabeheerders (moleculen) Bart Jan Hoevers Gasunie Transport Services

Decentrale overheden

IPO Nienke Homan Gedeputeerde Groningen

VNG Arno Bonte Wethouder Rotterdam

Energieproducenten

Energieproducenten Medy van der Laan Energie-Nederland

Uitvoeringsoverleg industrie

Uitvoeringsoverleg industrie Carolien Gehrels Voorzitter Uitvoeringsoverleg industrie

Sectortafel elektriciteit

Sectortafel elektriciteit Jan Jacob van Dijk Voorzitter Sectortafel elektriciteit

7.4 Huidige samenstelling Stuurgroep
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