
2021: tekort 5 tot 12 Mton

en 2030 • • •

urgenda
samen sneller duurzaam

• 8 Mton tekort, minimaal 5 Mton C02-eq
• Bij doel van 55% in 2030 zou je ook 6,6 Mton 

reductie per jaar moeten halen tussen 2020

• We koersen af op minimaal 5 Mton te veel dit 
jaar.

• Hoe gaat u dat oplossen?
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a” Geen criterium: laagste prijs/ton CO2
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/ CLIMATE
A CHANGE

Drie grote stappen 
naar 8 Mton of vele kleine
• Kolencentrales (10-13 Mton) dicht of kolen 

onaantrekkelijk maken met kolentax 2-3 Mton
• Energiebesparingswetgeving (sinds 1993) nu 

eindelijk eens handhaven. Maak het 2 jaar 
prioriteit van omgevingsdienst 3 Mton

• Landbouw - 2 voor de prijs van 1 (N & CO,)
- Zie voorbeelden 3,3 Mton
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Landbouw vervolg

*

• •

• Veenweidegebieden (4,7 Mton) extensiferen & 
waterpeil omhoog, oa Groene Hart 2 Mton

• Veehouderij: 18 Mton/jaar (12 Mton melkvee)
• Selectief opkopen 5% melkveehouders in 

veenweidegebied & extensiferen 0,8 Mton
• Opkopen bedrijven in de Gelderse Vallei (20% ! van 

alle N-depositie in heel NL), vooral 
vleeskalverbedrijven (oa woningbouw)

• 30% krimp =-/-50% import = 0,5 Mton

urgenda
samen sneller duurzaam



Mton CO,, 5% NOx en 6% ammoniak2)

€

• Ons vonnis halen, essentieel voor 2030 doelen
• 54 puntenplan: 6 Stikstof-maatregelen reductie 4,8

INTEGRATIE MET ANDERE
DOELEN EN DOORKIJK NAAR 2030

• Ons vonnis van 24 juni 2015 was al bij voorraad 
uitvoerbaar - constitutionele hoffelijkheid?

• Niet voldoen is ook juridisch niet acceptabel
• Nederland put net als D en F het carbon budget te 

snel uit: ook schending mensenrechten als je te
weinig doet voor 2030.

urgenda
samen sneller duurzaam



5 woman-on-the-moon projecten

1.

bouwt, ijzerpoeder, H2 12 Mton
Bulk chemie van fossiel stoomkraken naar elektrisch kraken2.
circulair & groene stroom 5 Mton

3.

4.

Staal met groene waterstof ipv steenkool
Maak er circulaire hub van waar je ook 15 MW windturbines

Kunstmest maken met waterstof ipv aardgas; minder 
kunstmest, meer groene ammoniak voor schepen 5 Mt 
13 GW meer wind op zee voor extra elektriciteit en maken 
van waterstof (H2)
Elektrolysers opschalen voor H2, (op zee en op land)

urgenda
samen sneller duurzaam
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Crisis aanpak vereist

w ë

gelieve it is.

Alice: This is impossible.
The Mad Hatter: Only if you
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TEO, TEA, TED (20% van de potentie) 

Restwarmte (10% van de potentie) 

Totaal (thermisch)

TWh/jr

112

16,3

27,5

Langs 20.253 km sportvelden

Op geschikt water (2.500 ha)

Langs 10% randen graslanden

Op distributiecentra (dunne-filmpanelen)

Totaal

Besparing CO, 
Mton/jr

Op 50% daken huizen/fabrieken/scholen

Op 10% van de geschikte gevels

Langs wegen (100 km1)

Boven parkeerterreinen (50 km2)

Boven 10% fruitteelt

Besparing CO, 
in Mton/jr

2

COa-besparing 
in Mton/jr

15,5

Potentie 
in PJ/jr
100

urgenda
samen sneller duurzaam

Wind op land; turbines van 3,5 MW "9 
(4-5 gemiddeld per gemeente)
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
en Staatssecretaris

Utrecht, 1 juni 2021

Geachte en mevrouw

OJONGE 
KLIMAAT 
BEWEGING

t.a.v. Minister 
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

milieudefensie
voor veranderaars

1 Werkgroep Zeester: Strategisch Plan 2020-2050: Naar een toekomstbestendige staalindustrie in IJmuiden. Op verzoek 
beschikbaar

2 McKinsey, 2020: Decarbonization challenge for steel", Hydrogen as a solution in Europe

Duurzame omslag is nodig, incrementele stappen voldoen niet
Om de aarde leefbaar te houden binnen 1,5 graden opwarming moeten we richting 2030 zo snel mogelijk 
toewerken naar een 100% duurzame energievoorziening en af van het gebruik van fossiele brand- en 
grondstoffen. Kleine, incrementele stappen voldoen niet meer. Een snelle duurzame omslag is nodig én 
mogelijk. Binnen en rond Tata Steel in IJmuiden heeft een werkgroep getiteld 'Zeester'1 het afgelopen jaar 
gewerkt aan een alternatieve route om te komen tot groen staal via Direct Reduced Iron (DRI) en Electric Are 
Furnace (EAF vlamboogoven) Steelmaking. DRI en EAF zijn beiden bewezen technologieën die al vele malen 
wereldwijd op grote schaal is toegepast en gezien wordt als dé stap naar klimaatneutrale staalproductie2. 
Tata Steel geeft zelf aan dat het op de lange termijn (2035) alsnog over wil stappen op de DRI-EAF route. Wij 
pleiten ervoor om dit direct te doen en gelijk te investeren in een toekomstbestendige staalproductie in 
Nederland. Het plan 'Zeester' in het kort:

• Per 2028 wordt er 5 Mton CO2 per jaar bespaard. Dat kan door in eerste instantie hoogoven 6 en 
kookgasfabriek 2 te sluiten en te vervangen door een DRI-EAF eenheid, en in een later stadium 
hoogoven 7 en kookgasfabriek 1 te sluiten.

• De DRI-eenheden zullen eerst op aardgas draaien, dat op termijn vervangen wordt door waterstof 
middels een mix van aardgas en waterstof over de transitieperiode. Het overschakelen op 
hoofdzakelijk waterstof vindt vervolgens plaats op het moment dat de waterstofproductie technisch 
economisch volwassen wordt.

• De opschaling van waterstof en het beschikbaar maken voor Tata Steel, inclusief de daarvoor 
benodigde hernieuwbare elektriciteitsopwekking op zee, is onlosmakelijk verbonden met de 
ambities voor deze klimaatneutrale staalproductie.

urgenda
SAMEN SNELLER DUURZAAM

Wij hebben kennis genomen van de Kamerbrief over de 'Expression of Principles' die u overeen bent 
gekomen met Tata Steel Nederland. Tata Steel Nederland als een van de grootste uitstoters van Nederland, 
staat voor een grote verduurzamingsopgave, zowel op het gebied van CO2-reductie als op het gebied van 
milieu en overlast voor de omgeving. Wij ondersteunen daarom een proactieve aanpak van de overheid om 
Tata Steel Nederland in een duurzaam, innovatief, concurrerend en toekomstbestendig industrieel complex 
te transformeren. Wij maken ons echter zorgen over de beoogde richting waar nu voor wordt gekozen en 
waarin afvang en opslag van CO2-uitstoot de kern van de transformatie vormt, zeker gezien er een 
kosteneffectiever, klimaatvriendelijker en omgevingsvriendelijker alternatief voorhanden is waarmee een 
uniek circulair industrieel cluster kan worden opgebouwd waarin schone staalproductie, 
windmolenproductie, groene stroomopwekking en groene waterstofproductie gecombineerd worden.

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
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De voordelen van de DRI-route ten opzichte van de CCS-route zijn legio:

O

o

o

oJONGE 
KLIMAAT 
BEWEGING

Met de DRI-route kan er meer en kosteneffectiever CO2 worden gereduceerd.
• Met de DRI-route is een CO2-reductie van 7 Mton in 2030 mogelijk:

milieudefensie
voor veranderaars

Het huidige beleid biedt de DRI-EAF route geen eerlijke kans
De SDE++ systematiek vergoedt de onrendabele top en maakt een techniek daardoor rendabel. Dat is 
begrijpelijk voor een windmolen of geothermie, maar bij een end-of-pipe-techniek als CO2-opslag kan het

De DRI-EAF route heeft structureel minder stikstof-uitstoot
Het afvangen en opslaan van CO2 is energie-intensief en leidt daardoor structureel tot een toename van de 
stikstofemissie. Dat is risicovol gezien het knellende stikstofprobleem dat Nederland in zijn greep houdt en 
dat naar verwachting nog niet over is. Zolang de stikstofdepositie op omringende natuurgebieden te hoog is 
mogen er geen activiteiten worden toegevoegd die stikstof uitstoten. Gezien het feit dat Tata Steel omringd 
is door kwetsbaar duingebied dat te maken heeft met continue overschrijding van de 
stikstofdepositienormen, is er een goede kans dat er geen stikstofruimte voor Tata komt om een CCS- 
installatie te bouwen en in gebruik te nemen.

De DRI-EAF route heeft een directe afname van gezondheidsschade en milieuverontreiniging voor de 
omgeving tot gevolg
Recentelijk bevestigde het RIVM wat omwonenden al wisten: de luchtkwaliteit in de omgeving van Tata 
Steel is structureel slechter dan in de rest van Nederland en er komen meer acute gezondheidsklachten 
voor.4 Een onderzoek van het RIVM uit 2020 concludeerde dat de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen 
rond Tata Steel IJmuiden enorm is toegenomen.5 Tata Steel wil voor 300 miljoen euro investeren in 
verbetering, maar zolang kookgasfabriek 2 en hoogoven 6 (daterend uit 1968) open blijven is het dweilen 
met de kraan open. Met de CCS-route blijven kookgasfabriek 2 en hoogoven 6 open, en wordt de uitstoot 
van schadelijke stoffen in de regio in stand gehouden, terwijl met de recentelijke aangifte tegen Tata Steel 
voor het veroorzaken van gezondheidsschade namens bijna elfhonderd mensen en acht stichtingen de 
noodzaak om direct de uitstoot van schadelijke stoffen naar de omgeving te verminderen alleen maar groter 
wordt. De DRI-route daarentegen resulteert in een directe afname van schadelijke stoffen voor de 
omgeving, doordat kookgasfabriek 2 en hoogoven 6 gesloten kunnen worden.

• Naar verwachting zullen afnemers van hoogwaardig staal bereid zijn een premium te betalen voor 
echt groen, fossiel-vrij geproduceerd staal, vooral in de elektrische auto-industrie3.

3 https://www.volvogroup.com/en/news-and-media/news/2021/apr/news-3938822.html
4 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/14/rivm-rondom-tata-steel-relatief-veel-gezondheidsklachten-a4039709
5 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kankerverwekkende-stoffen-rond-tata-steel-enorm-

toegenomen~b53dc881/

urgenda
SAMEN SNELLER DUURZAAM

De sluiting van hoogoven 6 en kookgasfabriek 2 en één sinterlijn levert per 2027 een 
jaarlijkse CO2 -reductie op van 3,3 Mton daarbij rekening houdend met het feit dat er nog 
gebruikt wordt gemaakt van aardgas.

Door stappen te nemen met DRI en EAF CCU en waterstof (kleinschalig direct op de units) 
in hoogoven 7 en de DRI, is er een additionele reductie van 1,5 Mton in 2028 te behalen. 
Als hoogoven 7 geheel kolenvrij wordt (uitsluitend de kooks blijft erop) en de pelletfabriek 
en de walserijen overgaan op waterstof is er een verdere CO2 -reductie van 2,2 Mton 
mogelijk in 2030.

https://www.volvogroup.com/en/news-and-media/news/2021/apr/news-3938822.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/14/rivm-rondom-tata-steel-relatief-veel-gezondheidsklachten-a4039709
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kankerverwekkende-stoffen-rond-tata-steel-enorm-
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Met vriendelijke groet,

7 Volkskrant, 7 mei 2021
8 FNV Metaal, 2021: Groen Staal: Een plan goed voor het klimaat, een schonere IJmond en werkgelegenheid
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milieudefensie
voor veranderaars

Wij vragen u om alles in het werk te zetten om de route naar klimaatneutrale staalproductie, en daarmee 
werkgelegenheid voor tienduizenden mensen en schone lucht voor omwonenden voor Tata Steel te helpen 
realiseren. We vragen u daartoe als eerste stap om, samen met Tata Steel IJmuiden, de milieuorganisaties, 
de vakbonden8 en projectgroep Zeester in gesprek te gaan en de DRI-EAF route serieus te verkennen en 
samen te werken aan een duurzaam, gezond en toekomstbestendig Tata Steel Nederland.

Realisatie van uniek circulair cluster mogelijk door meer grip op de vestiging in IJmuiden
Met dit plan wordt niet alleen verduurzaming van Tata Steel en de ombouw naar een van de schoonste 
staalfabrieken van de wereld beoogd, maar een 'Woman-on-the-Moon'-project7 gelanceerd dat toewerkt 
naar een uniek circulair cluster bestaande uit CO2-vrije staalindustrie, (deels) eigen waterstofproductie, 
productie van windturbineonderdelen en een afzetmarkt voor grote windturbines en de daaruit geleverde 
groene stroom. Om dit Woman-on-the-Moon'-project mogelijk te maken moeten keuzes worden gemaakt 
en zijn investeringen nodig.

tot perverse effecten leiden. Dit wordt zichtbaar bij Tata Steel IJmuiden, met een uitstoot van 12,5 Mton 
CO2 de grootste uitstater van Nederland. De onrendabele topvergoeding voor CO2-opslag maakt het 
aantrekkelijker voor Tata Steel IJmuiden om vast te houden aan sterk verouderde hoogovens met steenkool 
als brandstof, dan op de korte termijn te investeren in een overgang naar DRI met in eerste instantie aardgas 
en zo snel als kan waterstof als brandstof. Deze DRI-route zorgt voor meer en snellere CO2-reductie tegen 
lagere kosten, maar wordt nu 'weggeconcurreerd' door gesubsidieerde CO2-opslag, waar bovendien Tata 
Steel zelf niets aan bijdraagt6. Daardoor verdwijnt elke prikkel om het productieproces te optimaliseren. 
Sterker nog, hoe hoger de CO2-uitstoot uit de pijp, hoe 'kosteneffectiever' CO2-opslag wordt in termen van 
euro per ton vermeden CO2, en hoe verder het naar voren schuift in de SDE++-tender, terwijl het afgezet 
tegen de DRI-route leidt tot meer CO2-uitstoot en hogere kosten. Bovendien is het de vraag of inzet op de 
CCS-route in lijn is met het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord is een 'zeef' vastgelegd voor subsidie voor 
CO2-opslag. Die zorgt ervoor dat CO2-opslag alleen wordt gesubsidieerd op plekken waar op dat moment 
geen aantoonbare kosteneffectieve alternatieven zijn. In het geval van Tata Steel IJmuiden zijn die er 
overduidelijk wel, namelijk de DRI-EAF route. Per ton vermeden CO2 is die route over de tijd 
kosteneffectiever dan de CCS-route die later overstapt op de DRI-EAF route. CO2-opslag bij Tata Steel vanuit 
het huidige productieproces zou niet in aanmerking moeten komen voor subsidie.

Urgenda
Greenpeace

Natuur & Milieu
Milieufederatie Noord-Holland

Jonge Klimaatbeweging

urgenda
SAMEN SNELLER DUURZAAM

6 De kostprijs van CO2-opslag bij bestaande installaties is door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geschat op 127 
euro per ton vermeden CO2, exclusief de benodigde infrastructuur.6 Uitgaande van een ETS-prijs van 50 euro per ton CO2, 
betekent het jaarlijks vermijden van 5 miljoen ton in 2030 bij Tata Steel IJmuiden een SDE++-subsidie van ongeveer een 
miljard euro voor elke 4 jaar opslag. Subsidiegelden die worden opgebracht door het industriële MKB, omdat Tata Steel 
IJmuiden zelf volledig is vrijgesteld van energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE).

5.1.2.e
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#Tata Steel Nederland - verduurzaming staal

Appreciatie voorstel Stichting Urgenda
- wat is er mogelijk / onmogelijk? Is het beleidsmatig

Het voorstel van voor de verduurzaming van de staalproductie in IJmuiden is het

Vooruitlopend op dit onderzoek lijkt een overstap op het plan van Urgenda niet verstandig. 
Hieronder volgen kort de voordelen en nadelen, waar wij deze inschatting op baseren.

Korte toelichting op voorstel 
verstandig?

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

meest gedetailleerd verwoord in een brief van 2 juni jl. aan Stas EZK-KE en MEZK. Deze brief is 
niet alleen ondertekend door Urgenda, maar ook door milieudefensie, Natuur & Milieu, 
Greenpeace en de Jonge Klimaatbeweging. Het sluit aan bij een eerder plan van FNV, en berust 
op werk van de zogeheten 'werkgroep Zeester', een groep van oud-medewerkers van Tata Steel 
Nederland die nadenken over alternatieve veruurzamingsmogelijkheden.

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

Voordelen plan Urgenda (en FNV)
• Het plan leidt tot vervroegde sluiting van Kooks- en gasfabriek 2. Dit is een belangrijke bron 

van milieuoverlast en gezondheidsschade voor de omgeving.
• Tussen nu en 2050 hoeven er in totaal minder grote investeringen te worden gedaan, omdat 

het bedrijf sneller overstapt op een van de mogelijke technieken om uiteindelijk volledig 
CO2-neutraal te worden.

• Voor partijen die kritisch zijn op toepassing van CCS biedt dit plan een andere route. Dit leidt 
ook tot een lagere druk op de CCS-plafonds.

Nadelen plan Urgenda (en FNV)
• Naar huidige inschattingen van Tata Steel leiden de voorstellen van Urgenda/FNV als 

vervanging van CCS tot substantieel minder CO2-reductie tot 2030, en ook tot substantieel 
minder totale CO2-reductie tot aan 2050, dan een route met CCS. Daarmee is het met de 
route van FNV niet zeker dat Tata Steel de CO2-heffing kan 'voorblijven'. Om enigszins in de 
buurt te komen van de benodigde reductie voor 2030, is dan alsnog toepassing van CCS 
nodig.

• Voor alle routes zal TSN ondersteuning vanuit de overheid nodig hebben, maar het is niet op 
voorhand duidelijk dat de route van Urgenda/FNV ook daadwerkelijk ondersteund kan 
worden: het Europese milieusteunkader biedt maar beperkte mogelijkheden voor 
ondersteuning van opties zoals DRI en SMU. Deze opties passen op basis van huidige 
inzichten niet goed in de SDE++ (kan bijv, maar bij één bedrijf toegepast worden in 
Nederland).

• Deze oplossingen leiden tot een toegenomen vraag naar elektriciteit. Dat zorgt voor meer 
uitstoot in een andere sector (bij verder gelijkblijvende productie van duurzame elektriciteit). 
Het is niet duidelijk dat dit ook is meegenomen in de reductie die Urgenda/FNV rapporteert.

• Het is niet duidelijk dat de hoeveelheid waterstof die nodig is voor het behalen van de 
reductie in 2030 ook daadwerkelijk beschikbaar is in Nederland. Ook als deze wel 
beschikbaar is, betekent dit dat die waterstof ook niet voor andere doeleinden gebruikt kan 
worden. Bovendien zou dit een enorme opschaling van Wind op Zee vereisen voor de

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

5.1.2.e

5.1.2.e
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Daarbij zijn wel een aantal belangrijke aandachtspunten en onzekerheden:

Het kabinet heeft al aangegeven een nieuw onafhankelijk onderzoek in opdracht van FNV en 
Tata Steel Nederland naar deze route te ondersteunen. Dit onderzoek moet binnen twee 
maanden worden afgerond. Gelet op bovenstaande overwegingen en onzekerheden: het 
verdient sterk de aanbeveling de uitkomsten van dit onderzoek af te wachten vóórdat 
volgende stappen gezet worden.

Beschrijving maatregel______________ _______________________
Toelichting op de wijze waarop kabinet het voorstel van Urgenda zou kunnen oppakken en wat 
hier concreet over besloten kan worden.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, kan het kabinet wel overwegen om aan te 
kondigen te onderzoeken hoe uitvoering te geven aan een combinatie van projecten: 1) de 
plannen van Tata Steel Nederland om CCS toe te passen en 2) een set aan projecten waarmee 
de doeleinden van FNV behaald kunnen worden (bijvoorbeeld door aanvullende Scrap Metal 
Units, SMU's, in te zetten). Dit kan leiden tot een grote aanvullende reductie van co2-uitstoot 
tov de huidige plannen met CCS (mogelijk tot 2 Mton aanvullend, dus 7 Mton in totaal). Op basis 
van eerste, voorlopige inschattingen zouden dit in de context van het KA in termen van de 
benodigde subsidie ook geen dure megatonnen hoeven te zijn. Bovendien wordt hiermee ook 
een stap voorwaarts gezet in het oplossen van de milieu- en gezondheidsproblematiek rond Tata 
Steel Nederland.

1) Op dit moment is het verre van zeker dat ook maar één van de projecten die mogelijk 
zijn voor Tata Steel Nederland voldoende ondersteund kan worden om van de grond te 
komen. De SDE++-systematiek gaat uit van concurrentie tussen projecten om budget, 
dus geen enkel project heeft hierin vooraf zekerheid. Deze onzekerheid voor Tata Steel 
Nederland wegnemen zou hen (sterk) bevoordelen ten opzichte van andere uitstoters, 
zowel binnen de industrie als daarbuiten. Een vaststaande afspraak maken over 
verduurzaming zonder deze onzekerheid weg te nemen lijkt echter niet mogelijk.

2) Vanwege de afgesproken maxima aan ondersteuning van CCS in het KA (max 7,2 Mton 
gesubsidieerd in de industrie, 3 Mton gesubsidieerd in de elektriciteitssector) kunnen 
andere partijen ook minder gebruik maken van CCS als hierover een aparte afspraak 
met TSN wordt gemaakt.

3) Specifiek voor CCS geldt dat dit een techniek is met beperkt draagvlak bij de 
milieupartijen. Een aparte afspraak met Tata Steel Nederland die óók ziet op CCS, leidt 
daar mogelijk tot weerstand.

4) Voor de aanvullende projecten bovenop CCS geldt dat de staatssteunkaders van Europa 
op dit moment geen mogelijkheid bieden om deze voldoende te ondersteunen. Een 
Europees traject hiervoor kan lang duren en is onzeker; er moet juist nu begonnen 
worden met de projecten om zo snel mogelijk CO2 te reduceren.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
Hoe wordt maatregel uitgevoerd, bijvoorbeeld: "

Via welke wet/regelgeving wordt maategelen geimplementeerd
Is sprake van wijziging/implementatie van regelgeving
Op welke termijn kan de maatregel worden geimplementeerd

Aankondigen om te onderzoeken hoe aan de CCS-route en de aanvullende projecten die nodig 
zijn om de Kooks- en Gasfabriek 2 te sluiten naast elkaar uitvoering gegeven zou kunnen 
worden zou de volgende stappen betekenen:

1) Afronden onafhankelijk onderzoek door FNV en TSN.______

benodigde hoeveelheid groene elektriciteit (mogelijk 5-8 Gigawatt), cq. ertoe leiden dat er 
veel minder groene stroom beschikbaar is voor andere sectoren.

• Met de recent door Tata Steel aangekondigde maatregelen voor het terugdringen van 
schade aan milieu en gezondheid, wordt de impact op de omgeving naar verwachting van de 
omgevingsdienst sterk teruggedrongen. Dat vermindert de toegevoegde waarde is van 
sluiten van KGF2.

• Het is vooralsnog niet duidelijk of de plannen van Urgenda/FNV ook technisch haalbaar zijn, 
en, zo ja, of de tijdsschema's daadwerkelijk haalbaar zijn.



i

I

2)

3)

4)

Financiële consequenties Staat_______________________________________________________
Wat zijn de financiële consequenties voor de Staat - in 2022 en verder
Dit moet nader onderzocht worden (en is ook afhankelijk van de 'baseline' waarmee wordt 
vergeleken - is dat toepassing van CCS, of is dat niets doen?).  

 

Voortzetten van het overleg met Tata Steel Nederland, I&W en de Provincie Noord- 
Holland over de kosten en baten van het voorstel op alle terreinen.
Voortzetten van SDE++-aanvraag voor CCS door Tata Steel Nederland, en, indien Tata 
Steel Nederland niet aan bod komt in de SDE++, nader in overleg met Tata Steel 
Nederland hoe het project met maatwerkondersteuning alsnog van de grond kan komen. 

 

 

Opnieuw met de Europese Commissie in overleg over de mogelijkheden om aanvullende 
projecten bovenop CCS te ondersteunen op een wijze dat de onrendabele top van die 
projecten (naar dezelfde maatstaven als de SDE++) kunnen worden vergoed.

Mate van nationale COz-reductie)_________________________________________________
Inschatting van de nationale Co2-reductie in 2022/2023 en 2030
Deze projecten hebben naar verwachting vrijwel geen impact op de CO2-uitstoot in 2022/2023. 
Richting 2030 kan de totale CO2-reductie oplopen tot zo'n 7 Mton  
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GROENE CHEMIE/GROEN KRAKEN VERTROUWELIJK

Appreciatie voorstel Stichting Urgenda
wat is er mogelijk / onmogelijk? Is het beleidsmatig

De bulkchemie produceert op dit moment een groot deel van de grondstoffen voor een breed

van

een

De krakers zijn verantwoordelijk voor 5,1 Mton CO2 emissie in 2018.

Eventueel kunnen ook verschillende opties / mogelijheden worden geschetst.

Recentelijk hebben DOW en Shell aangekondigd om gezamenlijk te gaan werken aan het 
ontwikkelen van een geëlektrificeerde kraker. De overheid ondersteunt dit consortium met

Korte toelichting op voorstel 
verstandig?

Het voorstel van voorziet in het vergroenen van de energievraag voor kraakprocessen
en het circulair maken van de grondstoffen voor het kraakproces en daarmee tevens circulair 
maken van producten. Hierbij zou men 5 Mton CO2 emissie reduceren.

Naast het vergroenen van de energiehuishouding van de krakers is het ook nodig om de 
grondstoffen te vergroenen en/of circulair te maken om ook in de keten naar nul uitstoot toe te 
gaan. Dit betekent dat op termijn de fossiele nafta vervangen moet worden door biogene 
grondstoffen en daarnaast plastics en kunststoffen te recyclen via chemische recycling. Krakers 
hebben dus ook in de koolstofarme en circulaire economie een systeemfunctie. Via chemische 
recycling kunnen plastics/kunststoffen worden behandeld zodat deze weer opnieuw het 
kraakproces in kunnen gaan om er nieuwe producten van te maken.

Zowel DOW, Shell en Sabic hebben plannen om grootschalig plastics/kunststoffen chemisch te 
gaan recyclen. De technologische ontwikkelingen zijn hier reeds ver gevorderd en technologie 
vormt hier niet meer de grootste uitdaging, maar voldoende beschikbaarheid van plastics, b.v. 
ook de import van afgedankte plastics als grondstof, en de onrendabele top tussen fossiele 
plastics en gerecyclede plastics. Sabic kan ook biogene nafta verwerken. De grondstof 
concurreert met biodiesel en is relatief duur en wordt niet door een bijmengverplichting of 
subsidie ondersteunt.

allerhande plastics en kunststoffen die voor brede maatschappelijke toepassingen worden 
gebruikt zoals in auto's, medische apparatuur, gebouwen, verpakkingen etc.

scala aan producten zoals plastics en kunststoffen door nafta (uit ruwe olie) te kraken. Bij dit 
kraakproces worden lange koolstofketens bij hoge druk en hoge temperatuur gekraakt, oftewel 
uit elkaar gehaald. Het kraken is een zeer energie-intensief proces, bovendien zijn de 
grondstoffen fossiel. De gekraakte onderdelen vormen de bouwstenen die gebruikt worden

In Nederlands staan 6 krakers: 3 bij DOW in Terneuzen, 2 bij Sabic in Chemelot en 1 bij Shell op 
Moerdijk. De krakers zijn in de vorige eeuw gebouwd en zijn up-to-date gehouden. De 
economische en milieuprestatie blijft achter bij volledig nieuwe inrichtingen in bijvoorbeeld het 
Midden Oosten en Azië.

Beschrijving maatregel___________ _________________
Toelichting op de wijze waarop kabinet het voorstel van Urgenda zou kunnen oppakken en wat 
hier concreet over besloten kan worden.

Groene chemie is breder dan groen kraken. De krakers leveren de grondstoffen die in 
verschillende stappen bij verschillende bedrijven leiden tot eindproducten. Er zijn alternatieve 
routes om vanuit biogene grondstoffen of via (chemische) recycling opnieuw eindproducten te 
maken zonder de grondstoffen via een kraker te sturen. Hierop wordt door verschillende - 
veelal jonge en innovatieve - chemische bedrijven op ingespeeld en wordt gekeken naar 
opschaling naar commerciële productie.

MOOI subsidie van 3 miljoen om hiertoe de eerste R&D vorm te geven. Shell heeft daarnaast 
recent aangekondigd om de oude fornuizen van de kraker op Moerdijk door elektrisch te 
vervangen, een eerste stap op weg naar volledige elektrificatie. Sabic is onderdeel van een 
ander - internationaal - consortium met o.a. BASF om elektrisch kraken te ontwikkelen.

Sabic heeft de ambitie om rond 2030 één elektrische kraker te hebben. DOW heeft het plan om 
een tussenstap te maken met gebruik van blauwe waterstof als energiebron.
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1 Verkenning chemische recycling, update 2019, CE Delft

Groen kraken
2022/2023: 0 kton
2030: 1 kraker geëlektrificeerd. 0,7 Mton (bron RVO)

Normering zal om te implementeren enkele jaren (3-4 jaar) duren
Subsidies kunnen op korte termijn (1-2 jaar)___________________
Financiële consequenties Staat__________________________
Wat zijn de financiële consequenties voor de Staat - in 2022 en verder

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
Hoe wordt maatregel uitgevoerd, bijvoorbeeld:

Via welke wet/regelgeving wordt maategelen geïmplementeerd
Is sprake van wijziging/implementatie van regelgeving
Op welke termijn kan de maatregel worden geïmplementeerd

Groene chemie
Impact op nationale emissie reductie door het gebruik van biogene grondstoffen en recyclaat is 
een CO2 reductie in aantal stappen in de keten Voor chemische recycling is 1,6 Mton CO2 
reductie mogelijk waarvan 1 mton op Nederlands grondgebied1 en 0,6 Mton buiten Nederland.

Normering via I&W; er loopt een verkenning via lenW of een bijmengverplichting van duurzame 
kunststoffen opgelegd kan worden
Subsidies en CAPEX ondersteuning via EZK, b.v. in het Groeifonds, of RRF, of via maatwerk 
Onrendabele top, NIKI instrument. Dat kan mits Brussel meewerkt medio 2022 opengesteld 
worden.

Het kabinet kan:
CAPEX ondersteuning middels subsidie van pilot en demo's groen kraken
Zorgen voor extra 380 KV kabel richting Zeeuws Vlaanderen en Limburg voor elektrisch 
kraken
Zorgen voor grootschalige pre-treatment units van grondstoffen voor gerecyclede 
plastics.
Normering (b.v door verplichting) van het gebruik van gerecyclede 
plastics/biokunststoffen in nieuwe geproduceerde plastics/kunststoffen. Dit moet voor 
het level playing field op Europees niveau, gelijk aan b.v. ETS.
Financiering onrendabele top tussen fossiel en gerecyclede plastics/(bio)kunststoffen 
R&D stimulering van de ontwikkeling en eerste fase opschaling van biogrondstoffen voor 
materialen
Het opzetten van een opschalingsinstrument voor grootschalige investeringen in o.a. 
groene chemie (NIKI zie kabinetsvoorstel)

PM
De investering in één elektrische kraker zal heel ruw geschat tussen de 500 en 1000 miljoen 
bedragen. NB: dit is de uiteindelijke CAPEX investering in een werkend exemplaar. De R&D 
kosten en die kosten van de bouw van een pilot zijn hierin niet meegenomen, dat kost ook nog 
een paar honderd miljoen.
Mate van nationale CO2-reductie)
Inschatting van de nationale Co2-reductie in 2022/2023 en 2030



Opschaling waterstof

Voor de opschaUng naar 500 MW in 2025 zal moeten worden uitgegaan van een 
cumulatief subsidiebedrag van circa € 2 miljard.
Voor 3-4 GW in 2030 zal dit oplopen naar minimaal € 5 miljard, uitgaande van 
kostendaling van groene waterstofproductie.
Om de waterstof te transporteren zal waterstofinfra moeten worden voorgefinancierd. 
Omdat volledig gebruik netwerk in beginjaren niet reëel is zal een overheidsbijdrage van 
€750 mln cumulatief nodig zijn.

Mate van nationale CO2-reductie) ______________
nationale Co2-reductie in 2022/2023 nihil, omdat waterstof nog in opstartfase zit 
In 2030 bij 3-4 Gw elektrolysercapaciteit bij inzet in industrie kan ca 3-4 Mton/j worden 
gereduceerd (bij ca. 6000 vollasturen).
Zonder opschaling elektrolyse is het technisch en economisch niet mogelijk om WOZ 
grootschalig uit te rollen, waarmee deel van de CO2-reductie door elektrificatie van 
industrie, transport en gebouwde omgeving niet bereikt kan worden.

Er is al een opschalingsinstrument in ontwikkeling. Volstaan kan worden het huidige 
gereserveerde budget van € 250 mln op te hogen.
Indien de elektrolyser in kosten zijn gedaald kan overwogen worden het op termijn mee 
te laten lopen in de SDE++- regeling.
Het kabinet dient Gasunie opdracht te geven een waterstofnetwerk uit te rollen, met 

_______ hergebruik van vrijvallende gasinfrastructuur_______________________________________ 
Financiële consequenties Staat

Het kabinet reserveert middelen om de kabinetsambities van 500 MW 
elektrolysecapaciteit in 2025 en 3-4 GW in 2030 te kunnen realiseren.
Om de waterstof te transporteren zal de overheid de aanleg van een waterstofinfra 

_______ ondersteunen.__________________________________________________________  
Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

Appreciatie voorstel Stichting Urgenda_____________________________________________
De voorstellen van Urgenda voor opschaling van waterstofproductie zijn in lijn met het 
kabinetsbeleid.
CO2- vrije waterstof zal richting een CO2-vrije energiesysteem een belangrijke 
energiedrager worden. Belangrijk voor het grootschalig ontsluiten en integreren van 
hernieuwbare energie en voor het vervangen van fossiele brandstoffen in toepassingen 
die technisch niet of niet kosteneffectief zijn te elektrificeren.
Waterstof draagt bij aan het stabiliseren van het energiesysteem door zijn opslagfunctie 
en daarnaast kan gebruik worden gemaakt van bestaande gasnetten wat voorkomt dat 
er onevenredig veel moet worden geïnvesteerd in extra elektriciteitsnetten.
Waterstof wordt terecht als een grote economische kans voor Nederland gezien. Het stelt 
ons in staat om economische activiteiten te verduurzamen waar nu sterk in zijn: zware 
industrie (chemie en staal), de logistieke sector, havens. En het geeft ons de 
mogelijkheid om koploper te worden bij de ontwikkeling van nieuwe waardeketens, 
mede door het potentieel van wind op zee, beschikbare gasinfrastructuur, kennis van 
gassen.
Het kabinet heeft evenals de EU en de leden van het klimaatakkoord aangeven dat de 
komende 10 jaar een ambitieuze start moet worden gemaakt met de ontwikkeling van 
een waterstofmarkt, door uitrol van waterstofinfra en opschaling van 
elektrolysecapaciteit.
De kabinetsambities zijn 500 Mw in 2025 en 3-4 GW elektrolysecapaciteit in 2030.
Voor 1 GW elektrolysercapaciteit is daarnaast ten minste 1 GW additionele WOZ- 
capaciteit nodig.
Uitgaande van een extra WOZ-ambitie van Urgenda van 13 GW, zal 3-4 GW 
Elektrolysecapaciteit nodig zijn om de WOZ- ambities technisch te kunnen realiseren en 

_______ van een afzetmarkt te voorzien.________________
Beschrijving maatregel'



GROENE KUNSTMEST

Appreciatie voorstel Stichting Urgenda
Korte toelichting op voorstel - wat is er mogelijk / onmogelijk? Is het beleidsmatig

Het kabinet kan:

Urgenda verwacht wel een daling van het kunstmestgebruik door krimp van de melkveehouderij. 
Maar OCI en Yara zijn met name wereldwijde exporteurs van kunstmest.

Ammoniak is met een veel kleiner volume in de landbouw als afvalstroom ruim beschikbaar. Er is 
innovatie nodig om huidige initiatieven verder op te schalen.

Voor Yara zou in Nederland zou bij een volledige groene kunstmestproductie uit waterstof een 
volume aan 1 GW electrolyse voor groene ammoniak/waterstof nodig zijn. Voor OCI is 1,2 GW 
electrolyse nodig.

verstandig?
Kunstmest wordt momenteel geproduceerd met ammoniak (NH3), dat wordt gemaakt uit stikstof 
(lucht) en waterstof (aardgas, CH4). Bij de synthese van ammoniak komt veel CO2 vrij. Het 
waterstofmolecuul in ammoniak kan ook worden gehaald uit synthetisch aardgas (biogeen of 
CCU) of groene waterstof. Een deel van de stikstofkunstmest wordt als ureum, verkocht waaraan 
koolstof is gebonden en dat bij toepassing alsnog vrijkomt.

Kunstmest is zeer goed via schepen te transporteren. Het is een mondiale afzetmarkt die 
concurreert op de kostprijs. Een aparte afzetmarkt voor groene kunstmest is er nog niet. Groene 
meststoffen kunnen ook op kleine schaal uit landbouwreststromen worden gehaald.
Beschrijving maatregel_____________________________________________
Toelichting op de wijze waarop kabinet het voorstel van Urgenda zou kunnen oppakken en wat 
hier concreet over besloten kan worden.

Het voorstel van haakt in op het gebruik van groene waterstof voor de productie van
kunstmest om daarmee 5Mton CO2 emissie te reduceren.

Groene waterstof en groene ammoniak kan via biomassa vergassing, via elektrolyse en via 
import beschikbaar komen.
In Zeeland wordt gewerkt aan grootschalige elektrolyse (1GW). Yara heeft zich aangesloten bij 
het consortium van Orsted, die de windparken wil ontwikkelen.

Groene kunstmest kan op korte termijn via blauwe waterstof gemaakt worden waarbij de CO2 
uit aardgas wordt opgeslagen via CCS. OCI en Yara zijn daartoe met concrete projecten bezig. 
Zo kan Yara in 2025 operationeel zijn en ca. 0,8Mton CO2 afvangen. De reductie bij OCI is 0,8 
Mton zuivere CO2.

Groene waterstof voor OCI op Chemelot kan beschikbaar komen via een project 
biomassavergassing bij een ander bedrijf.
De productie van waterstof via electrolyse zou een extra electriciteitsvraag betekenen van 1,2 
GW op Chemelot. Dat is het vijfvoudige van het huidig gebruik op Chemelot en dus erg 
theoretisch.
OCI en Chemelot zetten ook in op aanvoer van waterstof en of ammoniak via een buisleiding uit 
Rotterdam.

In Nederland wordt kunstmest geproduceerd door Yara in Sluiskil en OCI op Chemelot. De totale 
uitstoot van deze installaties in 2018 bedroegen 5,1 Mton; ongeveer 95 procent van deze 
emissies kwam voor rekening voorde waterstofproductie (Kalavasta, 2021:56). Van deze 
emissies is ongeveer tweederde procesemissies en één derde energetische emissies. Vervanging 
van de waterstofproductie middels groene waterstof is daarmee een interessante optie. Hiervoor 
is echter wel grootschalige elektrolyse-capaciteit nodig. Deze capaciteit wordt niet verwacht voor 
2030. De productie van groene kunstmest is een goed streven om de Parijsdoelen te halen en 
kan ook de weg banen voor CO2-vrije brandstoffen voor de (zee)vaart. Beleidsmatig is het 
verstandig om hierop in te zetten, maar er kunnen tot 2030 geen vergaande doelen worden 
gesteld. Er kan wel worden gestart met pilots en demo's.
Het alternatief is import van groene waterstof of ammoniak en voor OCI het transport per buis 
naar Chemelot. De aanleg van een buisleiding is onderdeel van een infrastructuur verkenning.
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Mate van nationale CO2-reductie)_________________________
Inschatting van de nationale Co2-reductie in 2022/2023 en 2030

middels subsidies, normering of beprijzing inzetten op opschaling van groene waterstof;
pilots en demo's voor groene kunstmestproductie subsidiëren;
gebruik van ammoniak als brandstof voor de (zee)vaart stimuleren;
waterstof backbones aanleggen richting Sluiskil en Chemelot.
Import van groene waterstof en ammoniak stimuleren.

De opschaling van grootschalige productie van waterstof via elektrolyse of vergassing kan 
momenteel met huidige subsidieinstrumentarium niet ondersteund worden.

2022/2023: 0 kton
2030: 0,5 - PMMton afhankelijk van opschaling elektrolyse en beschikbaarheid groene waterstof

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
Hoe wordt maatregel uitgevoerd, bijvoorbeeld:

Via welke wet/regelgeving wordt maategelen geïmplementeerd
Is sprake van wijziging/implementatie van regelgeving
Op welke termijn kan de maatregel worden geïmplementeerd

Afhankelijk van de gekozen maatregel(en) zal verantwoordelijkheid liggen bij EZK of lenW. Voor 
het brandstofgedeelte moet worden gekeken naar veiligheidsaspecten en wet- en regelgeving. 
De waterstof backbones moeten via de reguliere procedures worden aangelegd en de kosten 
hiervan maatschappelijk verantwoord. De subsidies zijn het makkelijkst en snelst (1-2 jaar) 
implementeerbaar indien er budget wordt gealloceerd,______________________________________  
Financiële consequenties Staat________________________________ 
Wat zijn de financiële consequenties voor de Staat - in 2022 en verder
PM
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Inleiding
Omdat de hoogte van de voorziene CO2-reductie op korte en middellange termijn (2030) 
onvoldoende lijkt te zijn om de (ophoging van de) klimaatdoelen te halen, verkent onze directie 
mogelijkheden voor een beleidsrijke Begroting op gebied van klimaat en energie voor EZK, 
ondanks de demissionaire status van het kabinet.

Aan: SO Directie Elektriciteit
Van: •
Datum: 7 juni '21
Betreft: Suggesties cluster wind op zee voor beleidsrijke Begroting en voorstellen 
Stichting Urgenda EZK

Suggesties vanuit het cluster wind op zee
• Wind op zee vormt een belangrijke schakel in de verduurzaming van Nederland. Allereerst in 

de verduurzaming van het energiesysteem: in 2030 bedraagt WoZ al meer dan 60% van de 
hernieuwbare elektriciteit. Vervolgens vormt wind op zee een belangrijke bron voor 
verduurzaming van de industrie. Hiervoor is veel extra elektriciteit nodig die - al dan niet in de 
vorm van groene moleculen zoals waterstof - de fossiele energiebronnen in de industrie kan 
vervangen.

• Aanvullend op de ambitieuze huidige plannen kan wind op zee niet extra bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen op de korte termijn, omdat de bestaande plannen niet kunnen worden 
versneld en de doorlooptijd voor nieuwe plannen minimaal 8,5 jaar bedraagt.

• Voor 2030 en (kort) daarna kan wind op zee wel een significante extra bijdrage leveren aan de 
klimaatdoelen. De mate waarin dit gebeurt (Mtonenn), hangt af van welke fossiele 
energiebronnen in de industrie met wind op zee worden vervangen en in welke vorm.

• De noodzaak van extra windenergie op zee wordt breed erkent: niet alleen in de ideeën van 
Stichting Urgenda wordt het geopperd (+13 GW voor 2030), ook de Studiegroep Extra Opgave 
van het Klimaatakkoord schetst dit (+10 GW voor 2030), in het rapport van Laura van Geest 
wordt ook aangestipt dat veel extra wind op zee nodig is. En in het Klimaatakkoord is 
afgesproken dat als de opgave stijgt, dit in eerste instantie met zon op dak en wind op zee 
moet gebeuren.

• In het fiche hieronder wordt geschetst wat er nodig is om met windenergie op zee de industrie 
te verduurzamen.

• Wind op zee kan een belangrijke schakel zijn in de verduurzaming van Nederland. Hierbij 
gelden enkele belangrijke randvoorwaarden:

Er moeten voldoende windenerqieqebieden zijn aangewezen in Programma Noordzee. 
Dit moet uiterlijk in oktober 2021 voor gebieden die nog t/m 2030 ontwikkeld moeten 
worden.
Vanwege de tegenstrijdige belangen op de Noordzee moeten er mitigerende en 
compenserende maatregelen worden genomen voor andere belangen en sectoren op 
zee, denk aan natuurherstel en sanering visserijvloot. Kosten hiervoor moeten centraal 
worden gefinancierd door het Rijk.
Er is momenteel veel (lokale) weerstand rondom de aanlanding van wind op zee (bv in 
het Waddengebied). Daarnaast zijn er juridische beperkingen op het gebied van de 
ecologische gebruiksruimte en stikstof die de uitrol van wind op zee kunnen beperking. 
De elektriciteit opgewekt op zee moet - in de vorm van elektronen of moleculen - 
fysiek op de plaats van de vraag belanden. Hiervoor zijn aanlandlocaties en 
transportmogelijkheden (hoogspanningsnet of pijpleidingen) nodig. Beide zijn 
momenteel een grote uitdaging.
Wind op zee moet bestaande fossiele elektriciteitsproductie (bv kolen- of gascentrale) 
vervangen óf bestaande fossiele energievraag vervangen (bv aardgas, grijze waterstof 
in industrie)
Wind op zee is geen regelbaar vermogen, er moet flexibel aanbod tegenover staan als 
het onvoldoende waait. Als je van wind op zee waterstof maakt, speelt dit minder dan 
bij elektrificatie.
Er moet balans zijn tussen vraag en aanbod van wind op zee, anders vervalt de 
businesscase voor wind op zee. Dus niet meer windparken bijbouwen totdat er 
voldoende vraag is.
De prijs die de vraagkant vanuit de industrie bereid is te betalen voor wind op zee, is 
momenteel onvoldoende voor de businesscase van wind op zee. Daarom is er een vorm 
van afdekken van de onrendabele top nodig.

• Hiervoor is een idee op hoofdlijnen uitgedacht met gecombineerde tender voor 
wind op zee en waterstof (zie hierna).
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aantal randvoorwaarden op orde zijn: veel ambitieuzer instrumentarium om de vraagkant te 
verduurzamen, behoud ecologie op de Noordzee (compenserende maatregelen nodig), visserij heeft 
perspectief (duurzame oplossing is nodig), stikstof geen belemmering.

Windparken:
• Programma Noordzee 2022-2027: eerste 10 GW die we nu aanwijzen (okt 2021 ter inzage, 

maart 2022 definitief) is voor versnelling verduurzaming industrie en is maximum dat mogelijk 
extra gerealiseerd kan worden t/m 2030 (waarbij tijdige aanlanding uitdaging blijft). Bij partiele 
herziening (2023) wellicht nog meer dan de momenteel beoogde extra 17GW aanwijzen richting 
2040.

• Routekaart wind op zee 2030+: de aangewezen windgebieden (10GW) toewijzen aan clusters 
(zeeland, rdam, noordzeekanaalgebied incl. TATA, Groningen) op basis van verwachte vraag in de 
gebieden. Integrale visie op hoe deze GW het beste kunnen aanlanden in de betreffende regio's. 
Kavel aanwijzen voor windpark met offshore waterstof productie.

• Tenders: nog uit werken onder Nieuwe aanpak wind op zee. Mogelijk gecombineerd tenderen aan 
consortia d.m.v. Carbon contract for difference vraagzijde, vergunning woz zit erbij. Ander model 
kan zijn om apart instrument te hebben voor vraagzijde (verduurzamen fossiel energiegebruik naar 
hernieuwbare elektronen/moleculen) en de tenders/uitrol van wind op zee in tijd en locatie overeen 
laten stemmen met wanneer de vraag ontstaat.

• Offshore elektrolyse: Direct bij een windpark op zee grootschalig waterstof produceren (direct in 
windmolen, of op een hub met elektrolyse) heeft de toekomst vanwege aanlandings- en 
netcapaciteitsproblematiek. Deze ontwikkeling versnellen. In 2022 besluit nemen over concreet 
project, op basis van inzicht of dit technisch al mogelijk is en welke steun daarvoor nodig is.

Appreciatie voorstel Stichting Urgenda_____
Urgenda stelt voor om t/m 2030 13 GW extra wind op zee te realiseren t.b.v. elektrificatie industrie en 
groene waterstof. Op zichzelf is dit een goed idee. In de Visie verduurzaming basisindustrie 2050 (mei 
2020) is richting de Kamer al aangegeven dat we de industrie in Nederland nodig hebben en dus 
moeten verduurzamen. In de appreciatie van de Noordzee Energie Outlook (december 2020) is richting 
de Kamer aangegeven dat voor verdere groei van wind op zee de verduurzaming van de vraag, en met 
name de industrie, voorwaardelijk is.

Toekomstvastheid: Verreweg het grootste deel van de industrie ligt aan de kust. Het koppelen van 
wind op zee, waterstofproductie en verduurzaming van de industrie ligt daarmee voor de hand. Het is 
ook toekomstvast. De industrie zal energievraag houden, ook richting 2050, en wind op zee zal hier 
blijvend een rol in moeten spelen. Op de langere termijn kan de industrie mogelijk ook deels gebruik 
maken van import van groene waterstof (of groene elektronen van andere Noordzeelanden). Maar in 
de Noordzee Energie Outlook laat zien dat zelfs in een maximaal import-afhankelijk scenario er de 
komende decennia nog minimaal 27 GW bovenop de huidige routekaart van 11 GW bij moet komen.

Kanttekening is dat versnelling voor 2030 geen belemmering moet zijn voor de verdere uitrol richting 
2050. Uit de verkenning die momenteel plaats vindt naar waar extra wind op zee in de toekomst nog 
kan aanlanden blijkt dat de potentie om de energie met kabels (dus met elektronen) aan te landen 
beperkt is vanwege ruimtegebruik. Bovendien vergt dit ook zorgvuldige processen en draagvlak in de 
regio. Op termijn kan waterstofproductie op zee (en dus aanlanden met moleculen) extra 
mogelijkheden bieden. Maar de techniek hiervoor is nog niet volwassen. De bijdrage die deze techniek 
voor 2030 kan leveren is beperkt. In het langere termijn perspectief ligt het wel voor de hand om te 
proberen deze ontwikkeling te versnellen.

De studiegroep extra opgave van het Klimaatakkoord stelt dat er tot 10 GW extra wind op zee nodig is 
voor de elektrificatieopgave van de industrie in 2030. In het Programma Noordzee 2022-2027 wordt 
ook momenteel gewerkt aan het aanwijzen van 10GW extra windgebieden voor mogelijke versnelling 
voor 2030.
Het nog verder ophogen bovenop de 10GW van de versnelling voor 2030 is waarschijnlijk niet 
realistisch en zal veel weerstand opleveren bij stakeholders in de Noordzee en aanlandlocaties. In het 
klimaatakkoord is destijds afgesproken dat groei van maximaal 6 GW extra mogelijk was bovenop de 
geplande 6,1 GW. Het is logischer om de inspanningen om de extra 10 GW daadwerkelijk te realiseren 
te verhogen en daarnaast in te zetten op versnelling van windparken met waterstofproductie op zee.
Beschrijving maatregel__________________________________________
10 GW extra wind op zee t.b.v. elektrificatie industrie en groene waterstof. Dit vraagt om een aanpak 
gericht op de hele keten:

Om de verdere doorgroei van wind op zee is mogelijk (en zinvol) te maken is het essentieel dat een



25 mld totaal (verspreid over 30 jaar

Additionele wind op zee vult nieuwe vraag naar duurzame energie in (voor elektrificatie of waterstof)
Pe m-+g v-n PA 11 ^-4-; I. cL 11., it .... . /

Keten:
-Elektrificatie industrie: PM
-Infrastructuur op land: PM
-Elektrolyse onshore (3-4 GW): 5 mld. 
Mate van nationale COz-reductie)

Wind op zee:
-Wind op zee infrastructuur (net op zee) 10 GW elektrisch: 
afschrijving), ^850 mln per jaar vanaf 2030

ue mate van CO2-reductie is dus ook afhankelijk van welk energieverbruik verduurzaamt. Additionele 
wind op zee zonder nieuwe vraag leidt niet tot reductie van C02. Wind op zee is dus een katalysator 
van reductie in andere sectoren. Het maakt mogelijk dat de industrie kan verduurzamen, maar de 
reductie als zodanig vindt in die andere sectoren plaats._______

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
• Realisatie extra windparken (en dus reductie) zal rond 2030 zijn. Tijdpad is wel kritisch dus 

besluitvorming is dan nodig in 2021.
• Vergunnen windparken kan mogelijk op basis van huidig wet. Voor gecombineerde tenders 

mogelijk wetswijziging nodig wet windenergie op zee. Wetstraject za! dan sneller moeten verlopen 
dan huidige wijzing wet woz, maar als er politieke wil is, kan dat ook.

Belangrijkste randvoorwaarden die op orde moeten zijn:
• Infrastructuur realiseren kost veel tijd, doorlooptijd is ca. 8-10 jaar. Hier ligt een risico, zeker als 

besluitvorming later is. Met name ruimtelijke inpassing is een uitdaging. De regio goed meenemen 
en draagvlak creëren en houden kost tijd en is lastig. Dat blijkt ook uit de praktijk van de huidige 
routekaart. Wat zou kunnen helpen, is een regionale aanpak waarbij niet per project maar per 
regio gekeken wordt hoe de inpassing het beste kan en of en welke compensatie eventueel nodig 
is.

• Instrumentarium voor verduurzaming vraagkant en waterstof op orde. Duidelijkheid op korte 
termijn nodig zodat duidelijk is waar de additionele vraag zal gaan ontstaan en keuzes 
infrastructuur daarop kunnen aansluiten.

• Visserij en ecologie op de Noordzee mogen geen beperkende factoren zijn. Voor visserij moet een 
duurzame oplossing komen zodat er geen weerstand is bij elke incrementele stap. Voor ecologie 
zal naar verwachting sterk ingezet moeten worden op compenserende maatregelen. Na de zomer 
komt de ecologische doorrekening uit PNZ beschikbaar en wordt duidelijk wat de 
(on)mogelijkheden zijn met betrekking tot de huidige ecologische kaders.

•__ Stikstof mag geen vertragende factor zijn. Structurele oplossing voor wind en netten op zee. 
Financiële consequenties Staat

Infrastructuur:
• Infrastructuur. TenneT en Gasunie opdracht geven om i.s.m. havenbedrijven infra te ontwerpen 

(2021), haalbaarheid (2022) en aanleggen i.r.t. PIDI (2023-2030). Offshore modulair ontwerpen 
dat we het kunnen uitbouwen als (internationale) hub. Onshore starten met backbone.

• VAWOZ, PEH: prioriteit ruimtelijk inpassen infra, zowel aanlanding als transport van elektronen, 
en grootschalige elektrolyse op land en waterstof backbone.

Vraag kan t/en ergiesysteem:
• Verduurzaming vraagkant: gericht langjarig instrumentarium voor de verduurzaming van 

industrie. Van belang is dat er langjarig zicht komt op waar en welke duurzame vraag ontstaat, 
zodat keuzes voor infra daarop kunnen aansluiten. Huidige instrumentarium (SDE++) is te korte 
termijn. Mogelijk deels gecombineerd instrument met wind op zee (gecombineerd tenderen wind 
op zee met waterstof).

• Innovatie fiex en storage: 10 GW extra wind op zee zorgt voor enorme extra vraag naar flex. 
Duurzame flex en storage komende 5 jaar verder innoveren/ontwikkelen en daarna 
opschalen/uitrollen rondom clusters (grote industrie heeft basislast nodig. Flexibiliseren vraag moet 
ook maar is onvoldoende).

-Windparken 10 GW (elektrisch): naar verwachting geen kosten zolang vraagontwikkeling voldoende is 
geborgd. Wel zijn er voor het Rijk uitvoeringskosten van 25-50 mln. per jaar vanaf 2021 t/m 2030.
-Wind op zee offshore elektrolyse 1 GW: onbekend, moet worden onderzocht
-Middelen indien er 10 GW extra wind op zee t/m 2030 wordt ontwikkeld: totaal voor de komende 10 
jaar voor mitigerende maatregelen voor scheepvaartveiligheid (600 -1200 mln., afhankelijk van keuze 
voor gebieden), oplossing voor visserij (ca. 180 mln.) en compenserende maatregelen ecologie (120 
mln.).



Woman on the Moon projecten Stichting Urgenda

Organisatiei.

o

o

o

o

Je kunt vragen hoe zij deze organisatie precies voor ogen heeft en besprekeno
r hoe zij aankijkt tegen huidige politieke landschap.

ii. Financiën

o

o

Gezamenlijk €37 - 50 miljard., waarvan volgens 80% privaat gefinancierd kano

o

In algemene zin geldt dat het gaat om grote, kostbare en complexe vraagstukken. De 
verduurzamingsopties van Urgenda passen (nog) niet goed in het huidige beschikbare 
instrumentarium. Zo biedt het Europese milieusteunkader maar beperkte mogelijkheden voor 
ondersteuning, waardoor deze niet binnen de staatssteunkaders valt. Een Europees traject

In het voorstel wordt aangegeven dat een andere organisatievorm noodzakelijk is om deze 
projecten binnen tien jaar van de grond te krijgen. In plaats van een 'poldermodel', vergelijkbaar 
met de aanpak van het Klimaatakkoord, is haar voorstel te werken met een (kleine) organisatie 
die los staat van de politiek, en voldoende budget en doorzettingsmacht hebben (zoals de 
Deltacommissaris).

In het voorstel wordt een overzicht gegeven van de (totale) kosten voor deze projecten, maar er 
wordt geen onderbouwing of specificatie van deze kosten gegeven. Kosten zijn:

worden, en er ca. €10 miljard, voor de overheid overblijft.
In hoeverre deze inschatting klopt - zowel het totale bedrag als de verdeling privaat - 
overheid - zullen we nader moeten bekijken.

Benodigde middelen voor het naar 0-emissie reduceren van Staal, Chemie en Kunstmest 
bedragen €8 - 16 miljard.
in aanvulling daarop nog de 13 GW voor Wind op Zee (€23 miljard) en de electrolysers 
(€5 -10 miljard) en de waterstofbackbone (€1 miljard).

Er wordt op dit moment al nagedacht en gewerkt aan de verbetering van de uitvoering 
van klimaatbeleid. De huidige structuur van sectorale tafels, overgenomen uit het 
Klimaatakkoord, levert niet altijd de beste structuur op voor effectieve uitvoering van 
afspraken.
Daarbij wordt onder andere gedacht aan een meer programmatische aanpak van 
projecten, die strakker worden ingericht en beter wordt gestuurd op resultaat. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem - en aanleg 
van duurzame infrastructuur.
Uiteraard zijn er verschillende smaakverschillen te verzinnen in de wijze waarop je dit 
inricht, maar een constructie die volledig los staat van de politiek lijkt niet realistisch, 
gezien de (media)aandacht die er is voor ontwikkeling van klimaatbeleid.
Tot slot geldt dat een bredere belangenafweging noodzakelijk is bij bijvoorbeeld de 
aanleg van nieuwe infra en creëren van wind op zee gebieden. Dat zijn tijdrovende 
processen, omdat deze afweging zorgvuldig geregeld moet worden. Een 'moonshot 
team' kan de doorlooptijd niet zomaar versnellen.

Het voorstel van Stichting Urgenda bevat een (beknopte) uitwerking van de woman on the moon 
projecten. Deze projecten kwamen ook naar voren tijdens het vorige overleg met mevr. 
Minnesma en de MP op 31 mei jl.
Het voorstel gaat daarnaast ook (beknopt) in op de i) organisatie en ii) benodigde financiële 
middelen.

5.1.2.e

5.1.2.e



iii. Appreciatie inhoudelijke maatregelen

o

De toelichting op de specifieke maatregelen wordt slechts beknopt uitgewerkt. De inhoudelijke 
appreciatie die in de nota is opgenomen sluit hier (nog steeds) bij aan:

hiervoor kan lang duren en is onzeker; er moet juist nu begonnen worden met de projecten om 
zo snel mogelijk CO2 te reduceren.

Op hoofdlijnen sluiten de ideeën voor verduurzaming aan bij visie van het kabinet. Maar 
zijn wel projecten waarvan kabinet uitrol na 2030 richting 2050 voor ogen heeft.
Aandachtspunt is in hoeverre deze projecten richting 2030 al in voldoende mate kunnen 
zijn uitgerold, om ook al daadwerkelijk grootschalig CO2-reductie te realiseren. Het risico 
op vertraging is reëel, en kan nadelige gevolgen hebben voor de realisatie van het 2030- 
doel.

Q 

l
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Samenvatting

Uitstoot in Mton Oplossing

6,5 + 6 indirect

2-4
2,4

2-4
3,3

8-16 mrd

2

We choose to go to the in

Formor oftheUntndStnbs

Vijf Moonshots samen, in 10 jaar, uiterlijk 2030: 37—50 mrd. Dit kan deels privaat worden 
gefinancierd, deels met steun van de overheid, gemiddeld 80% privaat. Publiek: € 10 mrd

MtD■aw üm

23 mrd
5-10 mrd
1 mrd

Sabic, Chemelot 
Shell, Moerdijk 
3. Kunstmest 
Yara, Zeeland

Als wij, de laag gelegen Nederlanden, onze bijdrage willen leveren aan het voorkomen van 
ontwrichtende klimaatverandering, dan zullen we onze uitstoot van broeikasgassen veel 
sneller omlaag moeten brengen. De grootste stappen kunnen gemaakt worden bij de 
industrie en de elektriciteitscentrales. De laatste groep zal van steenkool en aardgas naar 
zon, wind en aardwarmte gaan. Die route is bekend en moet ook sneller.

Staal maken met waterstof 
(DRI) & elektrisch (EAF)

Hier richten we ons op de grootste industriële uitstoters van broeikasgassen. Als we echt 
willen, kunnen die binnen 10 jaar naar bijna nul uitstoot. Daarvoor zijn in ieder geval een 
paar grote stappen nodig in de staal-, chemie en kunstmest.

this decade and do the other 
things, not because they are easy, 
but because they are hard.

1,6
1,2

2. Chemie
DOW, Zeeland

OCI Nitrogen, Chemelot
Totaal

Wat/wie 
1. Staal
Tata, IJmuiden

Elektrificatie van de 6 
naftakrakers in NL 
Idem 
Idem

4. 13 GW extra Wind op Zee plus aanlanding
5. 5-10 GW electrolysers (bij 4500 tot 8000 vollasturen)

Waterstof backbone en opslag klaar 2028

Gebruik van waterstof ipv 
aardgas vraagt elektrolysers 
en air seperation units (ASUs) 
Idem

Kosten mrd
4-8

1,7
16,7 + 6 = 22,7

Er is voor veel oplossingen waterstof nodig. Dus we moeten groene waterstof maken met 
elektrolysers, vervoeren door Nederland (de zogenaamde "backbone") en opslaan. En voor 
bovengenoemde routes is ook extra elektriciteit nodig uit Wind op Zee (208 PJ extra), zowel 
om waterstof te maken, als om elektriciteit te leveren voor elektrische krakers en 
staalovens.

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
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Organisatie - Moonshot Team

Financiën

Banen

3

Al deze projecten behouden banen en creëren ook nieuwe banen. De zeestercoalitie, 
inclusief FNV berekenden voor het nieuwe groene staal cluster met windturbines 3000 extra 
banen en de mensen van de Noordelijke waterstof coalitie NortH2 voorzagen in het noorden 
700-1200 banen en in heel Nederland 17.000 banen in de waterstofeconomie.

Het (bijna) uitstootloos maken van staal, chemie en kunstmest en dat ombouwen naar drie 
circulaire clusters binnen tien jaar is mogelijk, maar vereist wel een andere aanpak dan het 
gebruikelijke trage poldermodel. Een kleine kerngroep van mensen, die net als de 
deltacommissaris, een beetje los van de dagelijkse politiek kunnen opereren en werken aan 
deze opgave met voldoende budget en doorzettingsmacht, zou enorm helpen om het echt 
te realiseren.

Met een bijdrage van 10 miljard en steun op andere manieren, kunnen we in tien jaar een 
enorme sprong maken in de richting van een uitstootloze industrie. Investeren in de 
economie van de toekomst geeft meer perspectief en energie, dan een pure kostenpost 
zoals CCS, die in het geval van Tata Steel minder CO2 reductie oplevert in 2030 dan de 
'moonshot' route om staal zonder uitstoot te maken.

Het vereist mensen die verschillende industrieën kunnen verbinden, zoals de staalindustrie 
met de wind op zee-industrie en partijen die waterstof op een groene manier kunnen 
maken. Het vereist schakelen met verschillende typen financiers. Maar bovenal vraagt het 
om te denken in mogelijkheden en oplossingen, in plaats van in problemen met bijbehorend 
risicomijdend gedrag. Zo'n team zou los van de overheid moeten kunnen opereren en 
tegelijkertijd wel goed met de overheid moeten kunnen schakelen. Het vraagt om andere 
mensen, dan degenen die normaal gesproken voor grote overheidsprojecten worden 
gevraagd.

Van de overheid wordt gevraagd financieel bij te dragen (deel kan privaat gefinancierd 
worden) of op andere manieren dit mogelijk te maken (garant staan, versnellen procedures, 
koppelen partijen, etc). Het is dus zeker niet zo dat de overheid deze projecten helemaal 
moet betalen, maar zonder overheidssteun gaat het niet gebeuren en zeker niet binnen 10 
jaar. Sommige trajecten, zoals de waterstofleidingen en opslag, vraagt meer publieke 
investering, dan het plaatsen van Wind op Zee (mits er waterstof gemaakt gaat worden en er 
dus een afzetmarkt is voor de windenergie).
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Duurzaam circulair staal - Nieuwe productieprocessen & nieuwe markt1.

4

Deze nieuwe richtingen voor Tata leidt ook tot nieuwe banen en schone lucht. Als Tata India 
niet wil, zou een overname door partners in deze (nieuwe) clusters samen met financiële 
partners een goed denkbare optie kunnen zijn (1,5 mrd wordt genoemd als overnameprijs).

Op dit moment wordt in IJmuiden bij Tata Steel staal gemaakt, grofweg met twee grote 
stappen die verduurzaamd kunnen worden of veranderd:

• Tata Steel produceert nu ongeveer 7 Mton staal per jaar, waarvan 1 Mton via recycling. 
Hoe hoger dat % recycling kan worden, hoe beter. Dat zou hoger moeten kunnen worden.

• Staalpoeder voor spare parts: met 3Dprinter ter plekke maken;
• Voor omwonenden levert de huidige situatie grote gezondheidsschade op. Hoe eerder de 

cooksfabrieken dicht gaan, hoe beter. Dat kan als waterstof gebruikt gaat worden. Tussen 
2026 en 2028 kan de waterstofleiding in IJmuiden liggen ("backbone"). Dan kun je heel 
veel uitstoot beperken en hoef je dus geen CCS toe te passen EN het levert ook veel 
schonere lucht op voor de omwonenden. Als je eerder gezondheidsschade wilt beperken, 
dan kun je evt waterstof maken uit aardgas, zolang de waterstofleiding er nog niet ligt 
(paar jaar winst). Of je kunt het ijzer niet zelf uit ijzererts halen, maar ruwijzer inkopen op 
de markt, tot dat je het zelf groen kunt maken (grootste gezondheidswinst).

• Tata stoot nu 12,5 Mton CO2-eq uit, 6,5 Mton wordt direct uitgestoten en 6 via een 
omweg, omdat een nabij gelegen elektriciteitscentrale "afvalstromen" van Tata benut en 
daarbij nog eens 6 Mton uitstoot. Na de boven beschreven veranderingen kunnen beide 
uitstootstromen stoppen. Dat is dus veel goedkoper dan 3,4 mrd voor 7,5 Mton CCS/2 jr.

Nieuw circulair cluster

• Naast staal voor de bouw en voor autofabrikanten, kan een nieuw product gemaakt 
worden: staal voor de grote 15 MW windturbines, die te groot zijn om nog over de 
weg te vervoeren. IJmuiden heeft een diepzeehaven, vanwaar de turbines meteen de 
zee op kunnen. Partners zoeken in die sector ligt voor de hand. Oude kleine turbines 
daar recyclen en gebruiken om grotere te maken, ligt voor de hand.

• Ook zou fijn ijzerpoeder gemaakt kunnen worden, wat ook een opslagmedium is. Het 
brandt goed, waarbij energie vrijkomt in de vorm van warmte. Deze warmte kan door 
de industrie gebruikt worden als andere energievormen niet aanwezig of duurder 
zijn. IJzerpoeder is herbruikbaar en makkelijk te vervoeren. Tijdens de verbranding 
ontstaat geen CO2, er blijft roest over.

1. Met steenkool wordt nu het ijzer vrijgemaakt uit het ijzererts. Dit zelfde proces kan 
ook met waterstof plaatsvinden. Dat heet direct gereduceerd ijzer (DRI), wat dan met 
groene waterstof zou moeten plaatsvinden. Die waterstof maak je via elektrolyse en 
dat behoeft extra groene stroom.

2. De 26 grote stap om van het ijzererts staal te maken zou je elektrisch willen maken. Dat 
vraagt om een electric are furnace (EAF) en ook hier is duurzame stroom nodig, maar 
dat is niet veel meer dan de stroom die nu werd gebruikt in het oude proces om 
zuurstof te maken voor de BOF (basic oxygen furnace).



2. Circulaire chemie, elektrisch gekraakt.

Nodig is ook hier de aanvoer van voldoende groene stroom van wind op zee.
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De drie chemische fabrieken van DOW, Sabic en Shell kraken nu hun nafta met stoom, 
gemaakt met fossiele brandstoffen. Dat kan ook elektrisch met groene stroom. Dat is nog 
nergens op die schaal gedaan, dus dit is echt een "moonshot" en iets wat vervolgens overal 
in de wereld nagedaan kan worden en veel uitstoot scheelt.

Naast de introductie van deze nieuwe techniek, hoort bij dit circulaire cluster van de 
toekomst ook:

Door deze stap is er ook minder uitstoot van NOx, ook fijn als bijdrage aan t oplossen van 
onze stikstofproblemen (scheelt voor deze 3 fabrieken 2,5 - 3 kT/jr aan NOx)).

• Maximale inzet op recycling van koolstofatomen, opdat ingezamelde kunststoffen 
mede de nieuwe grondstof kunnen worden voor de krakers in plaats van nafta uit 
aardolie (nadat hoogwaardigere vormen van recycling niet meer kunnen);

• Het energieverbruik daalt met 35% door de nieuwe technieken en bij een goed 
ontwerp kan er ook geholpen worden bij flexibiliteit op het elektriciteitsnet;

• Er blijft een miljard m3 aan methaan en waterstof over (die normaal ontstaan tijdens 
het kraken en dan verbrand worden, wat nu niet meer hoeft). Deze kunnen als 
grondstof dienen in processen en hoeven niet extra gewonnen te worden. Als die 
processen vervolgens circulair worden, dan kan de C-atoom zoveel mogelijk in de 
kringloop blijven.

• Men is ook bezig met stoom recompressie en allerlei andere energiebesparende 
opties.

Maatschappelijke implcaties 
van industr de elektriticate

j
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Groene waterstof of 
elektrolyse voor waterstof



3. Kunstmestfabriek maakt ammoniak met waterstof

Kunstmestproductie met Aardgas
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Kunstmestproductie met Wind en Water
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Duurzame 
elektriciteit

H20 
(stoom)

CO2-vrije 
kunstmest

CH4 
(Aardgas)

H20 
(water)

Ammoniak maken met waterstof, levert geen uitstoot van broeikasgassen op. Er is dan wel 
meer wind op zee nodig om groene waterstof mee te maken.

Kunstmest fabrieken gaan groene waterstof gebruiken in plaats van aardgas om ammoniak 
mee te maken (NH3). In een land met een circulaire landbouw is minder ammoniak nodig 
voor kunstmest. In de toekomst zou de vraag naar kunstmest dus kunnen dalen als de 
landbouw meer circulair wordt.

NH3 
(Ammoniak)

Ammoniak kan ook gebruikt worden voor emissieloze scheepvaart, als 1 van de nieuwe 
brandstoffen voor grote schepen.

nh3 
(Ammoniak)

H2 
(waterstof)

02 
(zuurstof)

C02 
(Koolstofdioxide)

N2
(Stikstof uit lucht)

N2 
(Stikstof uit lucht)

0
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4. Sneller meer Wind op Zee - extra 13 GW

Ook nodig:
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Waterstof als 
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(boven 600 graden) 
in de industrie

reeds omvanqrike 
beslaande wrag

Bovenop de Wind op Zee die nu gepland staat voor 2030 (de aanwezige 2 GW plus 11 GW 
nieuwe turbines), is nog een extra 13 GW wind op zee nodig, deels voor extra elektriciteit 
(o.a. elektrisch kraken en het elektrisch deel van het staalproces), deels om het elektrolyse 
proces om groene waterstof te maken van energie te voorzien. Als we 10% van het 
Nederlandse deel van de Noordzee benutten, dan komen we een heel eind. 6 GW boven 
Noord Nederland is praktisch omdat daar ook de opslag plaatsvindt. Regie van de overheid is 
onontbeerlijk.

behoefte neemt na
2030 toe

mi

• Socialiseer de kosten van de elektriciteitskabels voor windparken op zee die voor het 
maken van waterstof zijn bestemd;

• Combineer het aansluiten van windparken en elektriciteitsleidingen, met eventuele 
mogelijkheden voor toekomstige waterstofleidingen voor het maken van waterstof 
op zee, in gezamenlijke infrastructuur, zodat je maar 1 keer door de Waddenzee 
hoeft.

• Als je nog niet op zee de elektrolyse doet, doe het dan meteen op land, zodat je daar 
de stroom meteen benut en op land geen zwaardere infrastructuur hoeft aan te 
leggen;

• Het is goedkoper om de elektrolyse zo snel mogelijk op zee te gaan doen ("offshore 
elektrolyse"), mede omdat waterstofleidingen goedkoper zijn dan 
elektriciteitskabels.

5.,



5. Heel veel waterstof - maken, vervoeren en opslaan

Nodig is o.a.:

o

8

5 tot 10 GW aan elektrolyzers (afhankelijk van het aantal vollasturen waar je mee 
rekent, bij 8000 (baseload) tot 4500 vollasturen) voor de "woman on the moon 
projecten". De stap naar GW-schaal is nodig om de prijs voor waterstof omlaag te 
brengen. Dat is de 'moonshot', ok wel 'flagship' genoemd tegenwoordig. Nodig:

Staal en ammoniak (voor kunstmest en als brandstof voor de scheepvaart) kunnen we 
maken met waterstof zonder CO2 uitstoot. De chemie heeft veel waterstof nodig.

Waterstof kan ook dienen als opslag medium en regelbare waterstofcentrales kunnen zo een 
rol spelen in het stabiel houden van een energiesysteem waar altijd voldoende energie 
beschikbaar is. Het slimmer omgaan met energievraag en aanbod en allerlei andere 
mogelijkheden om het net betaalbaar en betrouwbaar te houden, zijn natuurlijk ook 
noodzakelijk. Waterstof is onderdeel van de oplossing, maar hoeft niet alles op te lossen.

Ook hier geldt dat een geïntegreerde aanpak nodig is en dat men steeds moet blijven kijken 
en zoeken naar creatieve oplossingen. Daarbij kan gedacht worden aan nieuwe 
instrumenten zoals een 'ketentender', waarbij zowel de producenten van waterstof en van 
elektriciteit uit wind als de vragers daarvan betrokken worden. Snelle cycli van "launch and 
see"beleid plus maatwerk, zouden lange trage polderprocessen moeten voorkomen. Die 
ruimte zou het Moonshot Team moeten krijgen, om die nieuwe instrumenten te bedenken 
en toe te passen. Natuurlijk met regulering om de eindgebruiker te beschermen.

Financieringsinstrumenten die de productie van zoveel waterstof mogelijk 
maken; Budget: 10 jaar lang 500 miljoen/jaar

De zogenaamde waterstof backbone kan ruim voor 2030 alle industrie clusters met elkaar 
en met de opslag verbinden. Links of rechtsom is dit noodzakelijk, dus een absolute "no- 
regret" maatregel die snel in gang gezet moet worden. Er kunnen veel bestaande 
aardgasleidingen benut worden, dus dit is relatief betaalbaar. Overheidsbijdrage gevraagd: 
750 mln/jaart/m 2028.

o Stimuleren vraagkant: afspraken maken met 10-20 grote eindgebruikers, 
waaronder de grote gebruikers genoemd in dit document, bijv met "carbon 
contracts for difference" (rekening houdend met de C02-prijs) 

Waterstof voor de "backbone", die deels zelf ook een bufferfunctie heeft, plus 
waterstofopslag in zoutcavernes in het noorden van Nederland (1300 kton opslag 
mogelijk; is voorlopig genoeg). De eerste caverne kan in 2026 klaar zijn, er liggen 
plannen voor 4 cavernes (kosten 100-150 mln) en mogelijk kunnen er nog 2 a 3 extra 
benut worden. Nodig: budget vrijmaken om de eerste caverne nu meteen gereed te 
gaan maken;

De waterstofinfrastructuur waar Gasunie aan werkt, die in 2026/27 een capaciteit 
van 10-15 MW moet kunnen leveren, is cruciaal voor heel veel verduurzamings- 
trajecten en zou met voorrang gereed gemaakt moeten worden. Op jaarbasis kan 
deze 2500-4000 kton aan waterstof vervoeren.



Andere grote uitstoters

Afbouwen deel raffinaderijen (50% minder is 5 Mton minder uitstoot)a.

b. Kerosine zonder uitstoot: duur en vraagt veel extra windenergie

Bronnen

9

Naast de elektriciteitscentrales op kolen en aardgas, die zullen moeten uitfaseren, ten 
gunste van energie uit zon, wind en aardwarmte, zijn er nog een paar grote uitstoters.

Als we in toenemende mate elektrisch gaan rijden en scheepsbrandstoffen gaan maken van 
bijvoorbeeld duurzame ammoniak (nieuwe tak van sport voor de kunstmestbedrijven: 
minder kunstmest, meer brandstoffen voor emissieloze scheepvaart), dan zal de helft van de 
raffinaderijen niet meer nodig zijn. Deze helpen om gecontroleerd af te bouwen is wijsheid. 
We zien het niet als een 'moonshot' project. Als de helft van de raffinaderijen stopt, scheelt 
dat ook 5 Mton aan emissies. De rest zal circulair moeten worden.

Er zijn twee initiatieven die kijken naar kerosine voor vliegtuigen op basis van groene 
waterstof en CO2 (als CO2 uit de lucht komt, dan kan dit duurzaam zijn, als de CO2 uit een 
fossiele bron komt niet). Het zou 27-35 GW extra wind op zee vragen als je alle kerosine met 
duurzame waterstof zou willen maken. Het is verstandiger de vliegreizen sterk te beperken 
en onder de 1000-1500 km de trein of andere vormen van elektrisch vervoer te promoten en 
korte vluchten te verbieden.

Als innovatietraject zou het kijken naar 10% duurzame "synkero" een optie kunnen zijn. Bij 
10% bijmenging vraag het 57 PJ extra aan stroom om deze synkero te maken met groene 
waterstof, waarbij CO2 via direct air capture (DAC) wordt gewonnen.

Notitie Kalavasta, met gebruik making van het Carbon Transition Model (CTM)
Energie Transitie Model van Quintel
Instituut voor Procestechnologie (ISPT)
Gesprekken met de industrie, Gasunie, Zeestergroep, NorthH2 vertegenwoordigers
De vele rapporten van netwerkbeheerders, van Geest, Topsectoren, TNO, etc
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Kopie aan
Focco Vijselaar

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Datum
11 juni 2021

Als bijlage bij de nota treft u een eerste conceptversie van deze Kamerbrief en in 
de nota is een toelichting opgenomen, op de elementen die onderdeel kunnen 
uitmaken van deze brief. Op woensdag 16 juni kunnen we deze elementen met u 
bespreken.

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

Aan
de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - KE

Een stand van zaken van de tender voor vrijwillige sluiting van de 
onyx centrale. Naar verwachting kan op 25 juni een voorgenomen 
besluit aan Onyx worden verstuurd voor vrijwillige sluiting - hierover 
kan een toelichting worden opgenomen.
Een stand van zaken t.a.v. de extra middelen die zijn ingezet voor 
handhaving van de energiebesparingsplicht. De Kamer is toegezegd 
dat ze voor de zomer wordt geïnformeerd over besteding van deze 
middelen.
Afhankelijk van uw politieke inzet kunt u, vooruitlopend op 
besluitvorming over de begroting 2022 in augustus, al enkele

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

Aanleiding
Uiterlijk 1 juli moet u, in lijn met de motie van het lid Thijssen, ingediend bij het 
debat over wetsvoorstel productiebeperking kolen op 11 mei jl, de Kamer 
informeren over "de resterende opgave voor 2021 en welke aanvullende 
maatregelen mogelijk zijn voor de uitvoering van het Urgendavonnis, en die 
passen binnen het langetermijnklimaatbeleid van 2030 en 2050."

Kenmerk
DGKE-K / 21159000

I.

ii.

In onderstaand overzicht hebben we verschillende elementen benoemd die in 
deze kamerbrief kunnen worden opgenomen. Het betreft:

Toelichting op de emissies in 2021
Toelichting op stand van zaken van uitvoering van Urgenda-maatregelen. Te 
weten:

Parafenroute 
DG K&E Bijlage(n)
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aanvullende kolencentrale van 35% naar 25%.
Aankondiging van het verder intensiveren van de handhaving van de 
energiebesparingsplicht, door:

Afhankelijk van uw politieke inzet kunnen randvoorwaarden worden 
opgenomen t.a.v. de aanvullende maatregelen die het kabinet 
voorbereid. Zie hieronder.

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
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Toelichting
Proces voor uitwerking maatregelen

In de MR van 11 juni is besloten om voor klimaat besluitvorming voor te 
bereiden, zodat hiermee invulling kan worden gegeven aan een beleidsrijke 
begroting 2022. In voorliggende Kamerbrief wordt aangegeven dat het 
kabinet hier na het zomerreces, bij het verschijnen van de Klimaatnota in 
oktober, op terugkomt. De onderdelen die opgenomen moeten worden in de 
begroting 2022, zullen al bij Prinsjesdag bekend zijn. In de Klimaatnota 
kunnen deze dan in de bredere context geschetst worden.
In de Kamerbrief is opgenomen dat het kabinet kijkt naar maatregelen die 
zowel op korte termijn CO2-reductie realiseren, als maatregelen die in de 
begroting 2022 doorgevoerd moeten zijn om ten minste 49 procent reductie in 
het vizier te houden.
Het kabinet besluit nadrukkelijk niet over invulling van een aanvullende 
(Europese) opgave, maar zal zich richten op maatregelen die niet kunnen 
wachten op de formatie omdat dan een (te) grote vertraging in besluitvorming 
zou worden opgelopen.

Aanvullende maatregelen
Overwogen kan worden om maatregelen in deze brief aan te kondigen, mits 
hier dekking voor geregeld is. Op basis van een eerste korte inventarisatie zijn 
enkele maatregelen geïdentificeerd, waarbij is gekeken naar i) maatregelen 
die stichting Urgenda zelf heeft aangedragen en ii) maatregelen waarvoor 
naar verwachting reeds dekking geregeld is.
Het betreft de maatregelen:
A. Aankondiging van het aanvullend vrijwillig verder terugschroeven van één

C

de komende jaren het geld voor handhaving (fors) te intensiveren 
en hierbij een structureel (5 jaar) karakter in te bouwen. Daarbij 
kunnen ook middelen worden gereserveerd om het MKB verder 
gericht te ondersteunen. Kosten zijn 10-15 miljoen / jaar. Hier is 
nog geen dekking voor.
Met betrekking tot de eventuele verbreding van de 
energiebesparingsplicht naar ETS bedrijven: deze maatregel heeft 
complexe consequenties met name omdat onduidelijk is in 
hoeverre het beschikbare potentieel niet al door de CO2-heffing 
wordt aangesproken. U wordt aangeraden eerst (voor de zomer) 
de Kamerbrief over de analyse naar het potentieel te versturen en

aanvullende maatregelen in deze brief aankondigen. Deze 
maatregelen dienen op zeer korte termijn te worden uitgewerkt, 
inclusief interdepartementale afstemming (met name FIN). Zie 
hieronder.

Toelichting op het proces voor uitwerking van aanvullende maatregelen, die in 
lijn zijn met bijdrage aan 2030, conform besluit MR 11 juni.
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zullen zijn, maar een beperking van 25% zal relatief veel duurder zijn dan 
beperking van 35% (kosten nemen exponentieel toe). Hierbij kan worden

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Een kolenbelasting biedt geen zekerheid over de mate van CO2- 
reductie die bij de centrale wordt gerealiseerd. Het is daarom geen 
doelmatige maatregel. Of en hoeveel elektriciteit wordt opgewekt met 
kolen hangt vooral af van de hoogte van de CO2-prijs, de kolenprijs, 
de gasprijs, de elektriciteitsprijs en de efficiëntie van de 
kolencentrales.

gedacht aan een verdubbeling van de kosten. Een eerste grove inschatting is 
dat dit 150mln - 200mln extra zal zijn.
Onderzocht moet worden i) in hoeverre RWE hiertoe bereid is, ii) of deze 
maatregel kan worden gedekt uit de middelen die in 2020 reeds gereserveerd 
zijn voor de uitvoering van de kolenmaatregelen en iii) hoe en op welke 
termijn deze maatregel kan worden geïnstrumenteerd.
Stichting Urgenda heeft voorgesteld de inzet van centrales te beperken door 
het loslaten van de vrijstelling van de kolenbelasting voor 
elektriciteitsproductie. Dat is vanuit beleidsmatig oogpunt onwenselijk:

Kenmerk
DGKE-K / 21159000

N.B. voor alle maatregelen geldt dat het hierbij gaat om een eerste indicatie en 
dat de komende weken verder moet worden uitgewerkt. Dat is afhankelijk van uw 
wens om in deze Kamerbrief reeds maatregelen aan te kondigen.

A. Aankondiging van het vrijwillig verder teruqbrenqen van de inzet van 
één aanvullende kolencentrale van 35% naar bijv. 25%
In het wetsvoorstel wordt de uitstoot van kolencentrales teruggebracht naar 
35%. Dit percentage is gekozen omdat de centrale van Uniper om technische 
redenen niet verder worden teruggebracht. Er kan in het wetsvoorstel geen 
onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende kolencentrales, en 
hoever deze kunnen worden teruggebracht.
In het debat over het wetsvoorstel heeft MEZK aangegeven dat bezien zou 
worden in hoeverre één centrale bereid was vrijwillig de uitstoot verder terug 
te brengen dan 35%. In een ambtelijk overleg met RWE op vrijdag 11 juni is 
dit ter sprake gekomen. Er is door RWE niet direct inhoudelijk gereageerd, 
maar werd aangegeven dat hierover bij RWE intern verder moet worden 
gesproken. Er is uitgesproken dat zij eind juni met een eerste reactie hierop 
terugkomen.
Het vrijwillige verder beperken van deze centrale zal via een vrijwillige 
subsidie moeten plaatsvinden. De kolencentrale zal subsidie worden geboden 
om de uitstoot verder te beperken.
De maatregel kan op korte termijn nog een aanvullende reductie realiseren 
van ca. 0.7 Mton. Deze maatregel is tijdelijk (t/m 2024) en levert geen 
structurele bijdrage richting 2030. Het is niet duidelijk wat de kosten hiervoor

vervolgens (augustus) eventueel aan te kondigen dat u deze 
maatregel treft.

C. Aankondiging om te verkennen om op Chemelot een extra reductie van 
lachgasemissies te realiseren. Reductie is 0,4 Mton. Project zal in 2023 
kunnen starten. Realisatietermijn is op zijn vroegst 2024.

Deze maatregelen worden hieronder nader toegelicht.
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Daarnaast heeft deze maatregel effect op het verdienvermogen van 
de centrales in de overgangsperiode en kan deze maatregel derhalve 
aanleiding geven aan de exploitanten om schadevergoeding te 
vorderen in nieuwe nationale procedure. Het risico dat de ISDS-claims 
(ca. 2,0 mld), die reeds zijn ingediend door RWE en Uniper, stand 
houden, is groter wanneer opnieuw maatregelen worden getroffen die 
een onzeker investeringsklimaat voor kolencentrales creëren.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat
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B. Aankondiging van het verder intensiveren van de handhaving van de 
Wet Milieubeheer, door:

De afgelopen jaren heeft het kabinet op diverse momenten extra middelen 
beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de handhaving van de 
energiebesparingsplicht uit de Wet Milieubeheer.
In de Kamerbrief van 9 december jl. is het budget voor de jaren 2021-2023 
verhoogd met in totaal €9,5 miljoen. In de brief van 1 juli kan worden 
toegelicht op welke wijze deze middelen worden ingezet en beschikbaar 
worden gesteld voor bevoegd gezag (provincies en gemeenten via 
omgevingsdiensten).
In aanvulling hierop kan voor de komende jaren een extra meer structurelere 
bijdrage toegezegd worden. In tegenstelling tot de eerdere ad hoe bijdragen, 
levert een structurelere toezegging een daadwerkelijke bijdrage aan het 
opbouwen van interne toezichtcapaciteit bij de omgevingsdiensten. Een 
eenmalige structurele toezegging van het bedrag voor meerdere jaren (bijv. 
2021-2025) kost ca. €10-15 miljoen / jaar. N.B Er is geen dekking voor deze 
maatregel. -------
Bindende afspraken met decentrale overheden t.a.v. de handhaving is niet 
eenvoudig te regelen: zij zijn verantwoordelijk voor bevoegd gezag. Het Rijk 
kan alleen op indirecte wijze eisen stellen aan het geld dat beschikbaar wordt 
gesteld voor handhaving. Een directe aansturing vraagt mogelijk om 
wijzigingen van wet- en regelgeving.

b. Aankondiging om energiebesparingsplicht te verbreden naar ETS 
bedrijven

In aanvulling op de intensivering van de handhaving kan worden overwogen 
om de energiebesparingsplicht uit te breiden naar ETS bedrijven. U stuurt 
voor de zomer een brief over naar de Kamer waarin u deze optie onderzoekt, 
conform motie van de heer Van der Lee.
In de Kamerbrief die hierover op dit moment wordt voorbereid, worden voor- 
en tegenargumenten geschetst van het uitbreiden van deze verplichting. Het 
potentieel van een energiebesparingsplicht is niet nauwkeurig vast te stellen, 
onder andere omdat een deel van het energiebesparingspotentieel mogelijk 
ook gerealiseerd wordt door o.a. de CO2-heffing. Een indicatie van 2 Mton 
handhaafbaar CO2-potentieel binnen vijfjaar na introductie (2023) biedt de 
beste indicatie van het reductiepotentieel waarop een energiebesparingsplicht 
zou kunnen sturen.
Daarom wordt u aangeraden eerst de Kamerbrief over de analyse naar het 
potentieel te versturen en vervolgens (augustus) eventueel aan te kondigen 
dat u deze maatregel treft.

c 
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Er heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden met het bedrijf. 
Definitieve besluitvorming'over de investering door het bedrijf is begin 2022
voorzien, na technische proeven en duidelijkheid over de businesscase en 
bijdrage van de overheid. Het bedrijf heeft verschillende opties neergelegd 
bij te dragen als overheid.
Middels een subsidie in de vorm van een lening aan AnQore, onder 
vergelijkbare condities als bij Fibrant, kan dit project worden ondersteund. 
Een alternatief is een investeringssubsidie.
Het hiertoe beschikbare budget van €49,5 miljoen euro staat al op de

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
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J°

begroting van EZK. Dit geld was gereserveerd voor specifieke investeringen in 
de industrie aangekondigd in de kamerbrief van 24 april 2020. Deze projecten 
hebben o.a. vanwege Covid-19 geen doorgang gevonden, waardoor nu een 
alternatieve besteding wordt overwogen. Met FIN moeten nog wel afspraken 
worden gemaakt dat deze middelen ook in een later jaar kunnen worden 
ingezet. Hiertoe is recent een kasschuifverzoek neergelegd bij FIN.
Het bedrijf valt ook onder de nationale CO2-heffing. Zonder de steun zal het 
bedrijf de investering uitstellen in afwachting van de concrete effecten van de 
CO2-heffing. De steun haalt het project pakweg drie tot vijfjaar naar voren - 
en levert dus geen aanvullende reductie op in 2030.

C. Lachgasreductie Chemelot
Het kabinet heeft in 2019 een maatregel getroffen om lachgasreductie te 
realiseren bij het bedrijf Fibrant op Chemelot. Daar is met een subsidie in de 
vorm van een (renteloze) lening gezorgd voor een reductie van 0,66 Mton.
Er is destijds ook met het bedrijf AnQore op Chemelot gesproken, waarbij ook 
lachgas vrijkomt. Het bleek dat het proces bij AnQore complexer was en er 
meer tijd nodig was om een technische oplossing te vinden.
AnQore heeft aangegeven plannen te ontwikkelen voor lachgasreductie vanaf 
medio 2024. De start van de werkzaamheden hiervan is gepland in 2023. De
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CONCEPT KAMERBRIEF URGENDA MOTIE THIJSSEN

Geachte voorzitter,

Emissieramingen voor 2021i.

0,6 Mton hoger lag dan in dezelfde maanden in 2020, onder andere door een koudere winter. i

i PM verwijzing naar publicatie CBS

Daarnaast is de verwachting dat het effect van Covid-19 op de emissies in 2021 naar verwachting 
minder sterk is dan afgelopen jaar. Tegelijkertijd zal in de loop van 2021 de wet in werking treden die 
de inzet van kolencentrales beperkt en zal mogelijk één kolencentrale vrijwillig worden gesloten. 
Deze, en de andere maateregelen die het kabinet heeft aangekondigd, zullen in 2021 een bijdrage 
leveren aan het beperken van de uitstoot, maar ook hiervoor geldt dat de exacte reductie die

Bovengenoemde ontwikkelingen zorgen ervoor dat ramingen van de uitstoot gepaard gaan met forse 
onzekerheden. Ter illustratie: het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schetst in de Klimaat en 
Energieverkenning (KEV) 2020 twee scenario's ten aanzien van de ontwikkeling van CO2-emissies in 
2021, op basis van de meest relevante factoren die hierop van invloed zijn (een 'laag' en een 'hoog' 
scenario). Het verschil tussen de scenario's betreft ca. 24 Mton. Het gevolg hiervan is dat dat in het 
'laag' scenario de emissies met meer dan 25% reduceren, maar in het 'hoog' scenario nog niet.

De uitstoot van CO2 kan van jaar op jaar sterk fluctueren. De ontwikkeling van gas-, kolen- en CO2- 
prijzen, een warme of koude winter en de hoeveelheid wind en zon zijn de belangrijkste factoren die 
hierop van invloed zijn. Voor 2020 geldt dat ook de gevolgen van Covid-19 effect hebben (gehad) op 
het verloop van emissies in bijvoorbeeld de mobiliteitssector. Het CBS heeft in maart dit jaar de 
voorlopige emissiecijfers van 2020 gepresenteerd, uitkomend op 24,5% reductie met een 
bandbreedte van 23-26%. In januari 2022 wordt de definitieve uitstoot voor 2020 vastgesteld.

Via deze brief informeer ik u over de uitvoering van de motie Thijssen die de regering oproept uw 
Kamer te informeren over de resterende opgave voor 2021 en welke aanvullende maatregelen 
mogelijk zijn voor de uitvoering van het Urgendavonnis, passend binnen het lange termijn 
klimaatbeleid van 2030 en 2050.

Natuurlijk neemt deze onzekerheidsbandbreedte gedurende het jaar af. Zo laten de voorlopige 
kwartaalcijfers van het CBS zien dat de uitstoot in de maanden januari, februari en maart gezamenlijk

Hoewel 2030 misschien nog ver weg lijkt, kunnen we het ons niet veroorloven het noodzakelijke 
beleid daarvoor uit te stellen. Daarom zal het kabinet, conform de wettelijke verplichting die 
voortvloeit uit de borgingscyclus van de klimaatwet, extra stappen zettencdie bijdragen aan de 
realisatie van de doelen uit de Klimaatwet en de uitvoering van het Urgendavonnis. In de 
voorliggende brief geef ik een toelichting op de emissies in 2021 en ga ik in op de vervolgstappen die 
het huidige demissionaire kabinet zal zetten op gebied van klimaat.

Om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis moet eind 2020 25% broeikasgasreductie worden 
gerealiseerd ten opzichte van 1990. Op basis van het arrest van de Hoge Raad kan worden 
geconstateerd dat deze reductie ook na 2020 dient te zijn gerealiseerd. Voor 2030 en 2050 heeft dit 
kabinet zich gecommitteerd aan de (streef)doelen in de Klimaatwet van 49%, respectievelijk 95% 
broeikasgasreductie. De afgelopen jaren heeft dit kabinet onder andere via het Klimaatakkoord 
afspraken gemaakt en (aanvullende) maatregelen getroffen die zowel op korte termijn als richting 
2030 emissiereductie realiseren. Uit de voorlopige cijfers voor de uitstoot in 2021 en op basis van de 
Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV2020) blijkt dat het doelbereik zowel op de korte termijn, 
als richting 2030 onder druk staat.
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Emissies 2030 en vervolgprocesn.
Ook inclusief de maatregelen die dit jaar nog in werking zullen treden blijft de bandbreedte over de
emissies de komende jaren fors, en blijft onzekerheid best: of een emissiereductie van 25%

pgave die voortvloeit uit de ophoging van het Europese

Gezien de urgentie van het klimaatprobleem é noodzaak om uitvoering te geven aan het Urgenda-
vonnis en de verplichting voor het kabi om aanvullend beleid te treffen conform de
borgingscyclus van de Klimaatwet, eft het kabinet besloten om - vooruitlopend op het nieuwe

jnpassen ip/de begroting voor 2 2 en u
"ecyclus n de Klimaatwet, hide

Klimaatnota di ajaar. Het esluit nadrukkelijk niet 'er invulling van e aanvullende
(Europese) ppgavCTóesluitvorming hierover is aan het volgende kabinet.
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kabinet - in het kader van de begrotingscyclus reeds aanvullende stappen te zetten. Ondanks de 
demissionaire status acht hekabinet het niet verantwoord om dit jaar voor klimaat alleen een 
beleidsarme begroting uitte brengen.

gerealiseerd wordt. Ook richting 2030 is er een aahv 
huidige klimaatbeleid resulteert in een emissiereek

Het kabinet zal de komende weken maatregelen uitwerken di/op korte termijn C02-reductie 
realiseren en in de begroting van 2022 doorgevoerd meeten4ij-om ten minste 49 procent reductie

yllénde inzet nodig: de verwachting is dat het 
tie van 43% in 2030 (Kamerstuk 32813 nr. 609 ).

in het vizier te houden. He^k'abinel zal deze maaTregi 
hierover informerenjaijae miljoenennota en,confF

reductieopgave - ook in het licht van d 
reductiedoel naar 55%.

In de Klimaatnota 2020 had het kabinet eepvólgend 'kabinet reeds in overweging gegeven om bij de 
vormgeving van het Regeerakkoord te besluiten over de invulling van de aanvullende CO2-

hiermee wordt gerealiseerd afhankelijk is van diverse factoren, waaronder de implementatietermijn. 
In de bijlage is een volledig overzicht opgenomen van de maatregelen die het kabinet de afgelopen 
jaren heeft ingezet en die bijdragen aan de CO2-reductie in de komende jaren. Dit najaar zal het 
CBS nieuwe cijfers publiceren over de uitstoot de eerste helft van 2021 en geeft PBL in de KEV2021 
een nieuwe raming voor de uitstoot in 2021.
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Bijlage - Overzicht maatregelen Urgenda

| Toelichting

Stimulering CO2-reductie industrie

Actieplan financiering energiebesparing

Kolencentrales

Extra budget voorjaarsronde SDE+

Landbouw

Hieronder is een overzicht van maatregelen opgenomen aangekondigd in de kamerbrief van 28 juni 
2019, 24 april 2020 en 9 december 2020. Een stand van zaken t.a.v. de uitvoering van deze 
maatregelen zal worden gegeven bij de KEV2021.

Maatregelen voor verduurzaming 
huurwoningen en maatschappelijk 
vastgoed

Maatregelen voor verduurzaming van 
eigen woningen

Stimulering specifieke investeringen in 
de industrie

Maatregelen voor reductie van 
energiegebruik bij huishoudens en het 
MKB

De wet verbod op kolen is inwerking getreden in december 2019 en de 
Hemwegcentrale van Vattenval NV is per 1/1/2020 gesloten.___________  
Er worden maatregelen genomen die op de korte en middellange 
termijn de capaciteit op het elektriciteitsnet verhogen waarmee de 
voorziene aansluitbeperkingen voor reeds beschikte en nieuwe projecten 
deels kunnen worden verholpen. De "AmvB n-1", waarmee extra ruimte 
wordt gecreëerd op de zogenaamde vluchtstrook van het 
hoogspanningsnet, treedt naar verwachting dit najaar in werking.______  
Het kabinet werkt aan maatregelen om de elektriciteitsproductie met 
kolen te beperken._________________________________________________  
Het budget voor de voorjaarsronde 2020 is opgehoogd met 2 miljard 
euro naar 4 miljard euro.

Maatregel
Industrie
Aanpak affakkelen olie- en gaswinning Zowel in de olie- en gaswinning als in de petrochemische industrie wordt 

o.a. methaangas weggeblazen zonder verbranding of worden gassen 
verbrand via een fakkel. In overleg met de sector zijn afspraken 
gemaakt gericht op de monitoring en reductie van emissies.____________ 
Het kabinet heeft de afgelopen periode verschillende projecten 
geïdentificeerd waarmee op korte termijn kosteneffectief CO2-reductie 
kon worden gerealiseerd. Op basis van vrijwilligheid worden in overleg 
met de betrokken bedrijven maatregelen getroffen - eventueel kan het 
kabinet hier een subsidie tegenover stellen.___________________________ 
In augustus 2019 is de VEKI-regeling geopend, waarbij concrete CO2- 
reductiemaatregelen in de industrie worden gestimuleerd. Het gaat om 
het stimuleren van het toepassen van reeds bestaande technieken of 
installaties voor CO2-reductie met een terugverdientijd van 7 tot 12 
jaar._______________________________________________________________ 
De maatregel ziet toe op het ondersteunen van de financiering van 
maatregelen met een grote impact op energiebesparing in de industrie. 
Aansluitend op het project 6-25 van de industriesector zal bekeken 
worden hoe de financiering van grootschalige 
energiebesparingsprojecten in de industrie kan worden versneld.

Via de Erkende Maatregelenlijsten worden bedrijven ondersteund om 
maatregelen te treffen die kostenbesparend zijn en die zich in 5 jaar 
terugverdienen. Met deze additionele middelen worden achterblijvers 
nadrukkelijker aangespoord en ondersteund de informatie aan te 
leveren en de energiebesparingsmaatregelen te treffen._______________ 
Het kabinet heeft diverse maatregelen aangekondigd die toezien op de 
verduurzaming van eigen woningen. Zo is de subsidieregeling 
energiebesparing eigen huis (SEEH) vanaf augustus 2019 opengesteld 
voor eigenaar-bewoners.___________________________________________  
In 2019 is een regeling opgesteld die gemeenten de mogelijkheid bood 
subsidie aan te vragen om eigenaar-bewoners te ondersteunen bij het 
reduceren van hun energiegebruik (de regeling reductie 
energiegebruik). Ook voor het MKB geldt dat veelal eenvoudige 
maatregelen, bijvoorbeeld een betere afstelling van installaties, een 
flinke reductie van het energiegebruik en daardoor een besparing in de 
energiekosten kunnen opleveren.___________________________________  
In de regelgeving rond de verhuurderheffing is de mogelijkheid 
opgenomen om de heffing te verminderen wanneer een (sociale) 
huurwoning met ten minste 3 (energie) labelstappen wordt verbeterd. 
Het kabinet heeft in 2020 besloten de regeling opnieuw open te stellen 
om een versnelling van de verduurzaming bij huurwoningen mogelijk te 
maken.

Gebouwde Omgeving
Versterking en ondersteuning uitvoering 
energiebesparingsverplichting

Elektriciteit______________________
Vervroegd verbod op het gebruik van 
kolen voor elektriciteitsproductie 
Netverzwaring
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