
Agenda: Bijeenkomst ambtelijke stuurgroep Tata dossier, 23 september 13.00 tot 14.00 uur 

1) Terugkoppeling van het gesprek PNH/IenW/TSN en EZK op 15 september op het
provinciehuis.

2) Overzicht van de aangenomen moties (zie bijlage)
Deze bespreken en een taakverdeling afspreken. Daarnaast ook afspraken maken over het
monitoren van de voortgang.

3) Plan van aanpak voor rapportage aan de Kamer
Zodra Roadmap+ is aangescherpt en eindrapport van Roland Berger gereed is dan met
elkaar en samen met TSN een routekaart afspreken over de uit te voeren werkzaamheden
en de ondersteuning die de overheid kan geven.

4) Voornemen voor omgevingsoverleg van PNH en gemeenten.
PNH is van plan om samen met de omliggende gemeenten weer actiever met de omgeving
in gesprek te geraken met als doel het wederzijds vertrouwen te vergroten.

Voor :
Toelichting per agendapunt

1) Van alle deelnemers aan de stuurgroepbijeenkomst van vandaag ben jij de enige die er bij
was bij het gesprek op het provinciehuis. Je kan een korte terugkoppeling geven over:
versnelling Roadmap+, bekendmaking Direct to DRI-route. Jouw aantekeningen van dat
gesprek is ook als bijlage toegevoegd.

2) Overzicht van de aangenomen moties (zie bijlage)
Deze bespreken en een taakverdeling afspreken. Daarnaast ook afspraken maken over het
monitoren van de voortgang.
Voor de meeste aangenomen moties is het duidelijk wie waarvoor aan de lat staat.

• Bij de motie van STAS KE:  Inzichtelijk maken van randvoorwaarden waterstofroute
(infrastructuur, regelgeving en vergunningen) ism IenW moeten we nog afspraken
maken over de taakverdeling. Je zou kunnen voorstellen dat deskundigen van EZK
en IenW hierover met elkaar gaan overleggen. Misschien dat Ingeborg wat namen
kan noemen van IenW-ers en jij van collega’s bij EZK.

• Wat betreft de motie van IenW: Overleggen over monitoringsprogramma heeft PNH
tijdens het ambtelijk overleg van afgelopen dinsdag geopperd om deze motie over
te laten hevelen naar PNH omdat dit echt hun taak is. Hopelijk kan Ingeborg hier
akkoord over geven.

• T.a.v. het monitoren van de voortgang zou je kunnen voorstellen om deze in de
ambtelijke werkgroep en de stuurgroep verband te doen.

3) Plan van aanpak voor rapportage aan de Kamer:
Zodra de Roadmap+ is aangescherpt en het eindrapport van Roland Berger gereed is dan
zou het goed zijn dat alle overheden en TSN met elkaar in gesprek gaan en een routekaart
afspreken over de uit te voeren werkzaamheden en de ondersteuning die de overheid kan
geven. Wat vindt de Stuurgroep van dit voorstel? EZK vindt het een goed voorstel maar
weet nog niet of een dergelijk gesprek op het niveau van MEZK en Stas IenW gevoerd
dient te worden. Van Tata-zijde wordt wel aangedrongen op een herhaling van de
bijeenkomst van 15 september in Haarlem.

4) Voornemen voor omgevingsoverleg van PNH en gemeenten.
Provincie Noord Holland is van plan om samen met de omliggende gemeenten weer
actiever met de omgeving in gesprek te geraken met als doel het wederzijds vertrouwen te
vergroten. PNH gaat in werkgroep-verband een opzetje maken. Zij overwegen een
onafhankelijk voorzitter hiervoor in te huren. IenW en ook EZK zouden kunnen deelnemen
aan het omgevingsoverleg. Je kan PNH het woord geven om dit voornemen toe te lichten.
Het lijkt mij niet nodig dat EZK hier actief in zou gaan participeren. We kunnen afwachten
hoe het omgevingsoverleg vormgegeven wordt en afhankelijk daarvan besluiten al dan niet
mee te doen.
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15 sept 
Persco TSN 14:00 vandaag: strikt bedrijfsvertrouwelijk gedeeld alvast: 
* gaan voor DRI route
* Afzien van CCS vergunning en SDE aanvraag
* Hulp vraag rond mn vergunning en subsidiëring
* ‘Goed voor klimaat, goed voor omgeving’
* via aardgas (tot na 2030) naar waterstof en radicale andere manier van staal maken
* maar nog veel zaken op te lossen/overwinnen

MEZK/Stas IW/PNH spreken bewondering en steun uit 
Verwachtingen duidelijk managen richting politiek, samenleving snelheid en haalbaarheid 

In een klap grote/grootste waterstof afnemer; hebben al partijen zich gemeld. Interessant voor de 
versnelling. 

Roadmap+ stavaza besproken 

DeNox project opknippen: gaswasser versnellen en dan katalysator gedeelte (NOx) om lood 
reductie verder te verlagen 

Van 30.000 kg lood per jaar 2010 tot 1500kg pr jaar nu tot <500kg in 2024  

PAK reductiemaatregelen; Q1 2022 van 30% naar 50% realisatie dus sneller dan roadmap+ 

Aandeel KGF2 = 5% PAK en geeft geen lood emissie 

PAK uitstoot geen functie van kolen keuze (geluid uit de omgeving) 

Monitoring progressie - ism provincie ILT/OD 

DRI reduceert PAK verder, maar niet lood emissie (dat komt uit de ijzererts. Daarom blijft 
Roadmap+ maatregelen belangrijk 

Klachten uit omgeving nemen sterk af van 400 per maand naar 100 per maand nu; geur, geluid 
zijn echt gedaald, stof moet verder 

Dilemma tussen emissie en wat is een acceptabel (gezondheids)risico? 

Eind deze maand zijn de ambities over de emissies openbaar (OD?) 

Spreek-lijn: 
Goed open gesprek met Tata over toekomst, groener en schoner. 
Kunnen sneller en met meer reductie 
Zet het op papier zodat dit gemonitord kan worden (ook door omgeving) 
Zal binnenkort meer bekend over worden (op vraag of TSN extra toezeggingen heeft gedaan) 

———- 
 ism IW maar even kijken wat we morgen wel en niet over die reductie maatregelen 

kunnen zeggen in debat 
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Van:
Verzonden: donderdag 23 september 2021 09:13
Aan: )
Onderwerp: FW: Stafpunt nav Commissiedebat TSN
Bijlagen: Stafpunt nav Commissiedebat TSN (002)-LL.docx

Hoi , nog een punt van  
Gr  

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 23 september 2021 09:00 
Aan:  @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Stafpunt nav Commissiedebat TSN 

Hallo  
We hebben een stafpunt over de Commissiedebat over Tata. Weet jij bij wie het aangeleverd moet worden? 
Gr.  

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 23 september 2021 08:56 
Aan:  @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Stafpunt nav Commissiedebat TSN 

HI, 

Ik heb geprobeerd nog wat in te korten. Wmb dan prima om door te sturen, hoeft niet meer langs  
misschien even op cc naar di epersoon die deze stafpunten nu doet. 

Gr  

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 23 september 2021 08:47 
Aan:  @minezk.nl> 
Onderwerp: Stafpunt nav Commissiedebat TSN 

Hallo , 
Als je nog een laatste keer zou willen checken. Ik heb wat kleine aanpassingen aangebracht. 
Gr.  
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Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Het Commissiedebat en ontwikkelingen over de toekomst van Tata Steel Nederland 
• Tata Steel is de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws geweest. Op donderdag 9 en 16

september jl. heeft het Commissiedebat over de toekomst van Tata Steel Nederland (TSN)
plaatsgevonden, gevoerd door MEZK, STAS-KE en STAS IenW.

• Zoals te verwachten, ging een meerderheid van de kamer in op de bevindingen van het
onlangs verschenen RIVM-rapport over stofdepositie. Er zijn maatregelen geëist om op korte
termijn de gezondheidssituatie in de directe omgeving van de staalfabriek te verbeteren.

• Daarnaast had de kamer ook de pijlen gericht op het verduurzamingsplan van TSN en grote
bezwaren geuit tegen de CCS-route. Uit het tussenrapport van Roland Berger blijkt dat beide
routes, de CCS van TSN en de DRI van FNV technisch mogelijk zijn.

• Mede door de politieke en maatschappelijke bezwaren tegen de CCS-route, heeft TSN op 15
september, de dag voor het tweede deel van het Kamerdebat, het besluit bekend gemaakt te
kiezen voor de Direct to DRI route. Deze mededeling is heel positief ontvangen, niet alleen
door de FNV, maar ook door de milieubeweging, de media en de kamer.

• Bovendien hebben MEZK, STAS IenW, de gedeputeerde van Provincie Noord-Holland en CEO
TSN elkaar op woensdag 15 september gesproken over de verduurzaming van Tata Steel
IJmuiden en de verbetering van de gezondheidssituatie rondom de staalfabriek. TSN heeft
hierin onder meer aangegeven de uitvoering van de Roadmap+, waarin maatregelen worden
genomen om de overlast in de omgeving te verminderen, te versnellen.

• Het debat in de kamer de dag erna (16 september) verliep vervolgens soepel. Een aantal
moties zijn aangenomen waarin het kabinet opgeroepen wordt ondersteuningsmogelijkheden,
zowel financieel als op het gebied van vergunningen en infrastructuur, te onderzoeken ten
behoeve van de Direct-to-DRI-route. MEZK heeft aangegeven voor 1 december 2021 de kamer
hierover te informeren. Daarnaast wil de kamer dat de vergunningsvoorwaarden van TSN daar
waar mogelijk aangescherpt worden. Hier ligt een rol weggelegd voor STAS IenW en de
provincie Noord Holland.

 (Dir. Topsectoren en Industriebeleid) 
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Van: )
Verzonden: maandag 27 september 2021 14:05
Aan:  

CC:
Onderwerp: RE: Voorbereiding bila  - vandaag 14.45 

Ha allen, 

Hierbij de uitgebreidere annotatie van KE voor beide agendapunten. 

1. PBL rapport over FF55:

Afgelopen week is door PBL een (kwalitatieve) analyse naar buiten gebracht over de implicaties van de Europese 
FF%% voorstellen voor Nederland. T.a.v. de industrie wordt geconcludeerd dat de Europese strategie sterk afwijkt 
van de Nederlandse. Waar Nederland vooral inzet op CCS en blauwe waterstof, wil de EU directer op het 
klimaatneutrale einddoel afkoersen met een verplicht aandeel van groene waterstof en striktere doelen met 
betrekking tot hernieuwbare energie. Volgens het PBL wordt de energietransitie voor Nederland daardoor tot 2030 
duurder dan bij de Nederlandse strategie. Verschillende bedrijven in de chemiesector hebben plannen voor het 
gebruiken van waterstof dat wordt geproduceerd uit aardgas of restgassen (SMR/ATR) met CCS (blauwe 
waterstof). Dit kan door het toepassen van CCS op huidige waterstoffabrieken, of door het plaatsen van nieuwe 
waterstoffabrieken voorzien van CCS. Het voorstel lijkt te botsen met deze plannen voor het gebruik van blauwe 
waterstof, aangezien het toepassen van blauwe waterstof de doelstelling niet dichterbij brengt en –wanneer de 
plannen een uitbreiding van het waterstofgebruik impliceren- de opgave zelfs vergroten. Deze PBL bevindingen 
roept een aantal vragen op: 

a) In hoeverre is er echt sprake van tegenstrijdige belangen? Waar hangt dat van af?
b) Welke implicaties heeft de inzet van minder CCS /blauwe waterstof voor de SDE++? Is de extra ruimte

voor CCS dan wel nodig? Wordt de transitie voor de overheid niet eerder goedkoper dan duurder?
c) Wat betekent een versnelde inzet van groene waterstof voor het halen van de klimaatdoelen en voor de

energieinfrastructuur?

Uitkomst TATA debat 
Het debat en verwikkelingen rond TSN hebben twee vragen op geroepen voor het beleid: 

a) Hoe om te gaan met de implicaties van een versnelde verduurzaming van TSN via de inzet van groene
waterstof? Hoe gaat de overheid zorgen dat er voldoende groene waterstof beschikbaar is? Hoe
verdringing van gebruik van hernieuwbare energie (WOZ) vermijden?

b) Is de TNS case de opmaat voor een aanpassing van de aanpak van de verduurzaming van de industrie:
meer gebaseerd op maatwerk voor alle grote uitstoters en minder op generieke maatregelen zoals de CO2
heffing? Hoe om te gaan met de CO2 heffing als de versnelde verduurzaming zonder CCS leidt tot minder
CO2 reductie in 2030 dan nodig om de CO2 heffing te vermijden?

Met vriendelijke groet, 

 

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 27 september 2021 13:33 
Aan:  @minezk.nl>;  @minezk.nl>;  , 

@minezk.nl>;  @minezk.nl> 
CC:  @minezk.nl>;  @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Voorbereiding bila   ‐ vandaag 14.45  

Hi, 

Ik denk om generieke punten, of die wijzigen nav tata debat.  
Het gaat om effecten van TSN shift ccs naar waterstof wat het effect is voor NL industriebeleid/maatwerk. Dus 
gaat om bredere vraag.  

, ik denk dat jij hier beste zicht op hebt, samen met ? 
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2

Ik heb in ieder geval nog geen antwoord op deze vraag 

Gr   

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 27 september 2021 13:21 
Aan:  @minezk.nl>;  @minezk.nl> 
CC:  @minezk.nl>;  @minezk.nl>;   

@minezk.nl>;  @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Voorbereiding bila   ‐ vandaag 14.45  

Hi , 

Kunnen jullie input leveren mbt Tata? 

Heeft het Tata debat gevolgen voor ons industriebeleid op dit moment? Of gaat het K&E waarschijnlijk om meer 
generieke punten tav CCS en maatwerk? 

Groeten, 
 

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 27 september 2021 13:18 
Aan:  @minezk.nl>;  @minezk.nl>; 

@minezk.nl>;  @minezk.nl> 
Onderwerp: Voorbereiding bila   ‐ vandaag 14.45  

Ha , 

Morgen is er een bila tussen . 
KE heeft op het laatste moment nog wat extra agendapunten naar voren geschoven. 
Zouden jullie deze punten nog kunnen voorbereiden? 
Hierbij de link naar de samenwerkruimte: Introductiepagina ‐ PVI (rijksweb.nl) 

Alvast bedankt en excuus voor de korte deadline, 

  

PBL rapport fit for 55 (Wat betekent het voor industriebeleid? & Instrumenten / Maatwerk ) (  
 

4. Debat Tata - koerswijziging voor industrie beleid (bijvoorbeeld CCS en maatwerk.   
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Van:
Aan:
Onderwerp: getekende versie brief
Datum: maandag 27 september 2021 16:18:28
Bijlagen: IENW BSK-2021 260569 SCHOON DEFINITIEF Letter EU Environmental Law in relation to Tata Steel

Netherlands.pdf

,

Hierbij alvast de getekende versie, die ook al bij de PV-EU ligt, en morgenochtend uitgaat na een
‘go’ door mij, als ik van jullie heb gehoord dat M EZK hem gezien heeft.

Groet,

Coördinerend beleidsmedewerker luchtkwaliteit

Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE)
Directoraat Generaal Milieu en Internationaal (DGMI)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
.........................................................................................
+31 6

@minienw.nl
.........................................................................................

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Dear Commissioner, 
 
 
As you know, the Netherlands attaches great importance to the most ambitious 
environmental policy possible. This includes high aims for further improving air 
quality in the Netherlands and the rest of Europe. Since my appointment in early 
August to the post of State Secretary for the Environment in my country’s current 
caretaker government, it has been my responsibility to pursue these aims. I am 
eager to sustain the constructive partnership that my predecessor Stientje van 
Veldhoven enjoyed with you, and I look forward to an opportunity soon for a 
personal meeting with you.  
 
As an EU member state, the Netherlands supports the ambitious objectives of the 
Green Deal and the Zero Pollution Action Plan. My political aims as State Secretary 
are fully in line with these objectives. The goal of European environmental policy 
is, in brief, to reduce all forms of pollution to levels to zero by 2050. The need to 
achieve this goal, and to view environmental and climate policy as integral parts of 
a whole, is underlined in the Netherlands by (among other things) the 
environmental situation around the Tata Steel Netherlands plant in IJmuiden. I 
would like in this letter to elucidate various details of this situation.  
 
Tata Steel Netherlands in IJmuiden produces high quality steel for clients including 
the European packaging material and car industries. However, the plant is also a 
major source of air pollution and CO2 emissions. There have been concerns for 
years about the environment and local people’s health in the densely populated 
surrounding area. Recent research carried out by our National Institute for Public 
Health and the Environment (RIVM) has shown that the dust deposited outside 
and in homes around Tata Steel Netherlands contains elevated concentrations of 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and metals. The quantities of lead and 
PAH in the dust to which children in the area are exposed is, in RIVM’s opinion, 
unacceptably high from the standpoint of their health. RIVM had already 
concluded in the past that family doctors in the IJmond region see more patients 
with acute symptoms than doctors elsewhere, and that the air quality is often 
mediocre to unsatisfactory.  
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A broad public discussion has now begun about the nuisance that the company is 
causing for the surrounding area and about the best scenarios for the future. In 
addition to the plant’s impact on the surrounding environment and on health, 
commercial, social and societal issues feature prominently in this discussion. The 
company has recently opted for a scenario with an accelerated transition to a new, 
cleaner way of making steel with hydrogen and green energy. I attach importance 
to ensuring that the impact of steel production on the environment and on 
residents’ health be fully taken into account in decisions about the future.  
  
The instruments currently available still offer some scope for improving the quality 
of the environment around Tata Steel Netherlands. This can be done for example 
by imposing stricter environmental permit conditions, including for non-regular 
emissions (peak loads). I am discussing this possibility with the authorities of the 
Province of North Holland, which is responsible for issuing these permits. At the 
same time, I am convinced that steps must also be taken at European level to 
further tighten existing environmental law. 
 
As part of the Zero Pollution Action Plan, both the Industrial Emissions Directive 
(IED, 2010/75/EU) and the Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC) are being 
reviewed. The parties to the Dutch Clean Air Agreement set out their expectations 
for these two reviews in their letter of 7 April 2021. In order to ensure that there 
is an adequate basis in the middle and long run for stringent emissions standards 
that improve the health situation around industrial facilities, I believe it is of great 
importance for the European Commission to approach the review of these two 
Directives with high ambitions.  
 
The Dutch position on the IED can be summarised as follows: the IED standards 
for industrial emissions into the air and water must, where possible, be tightened 
up. This means that the range of permitted emission limit values must be 
narrowed, so as not only to create a more level playing field but also to compel 
companies to use cleaner production methods. The Netherlands also favours 
reflecting on the goals for climate, circular economy and substances of very high 
concern in the review of the Industrial Emissions Directive. Furthermore, the IED 
should preferably promote the rollout of innovative, clean techniques and the BAT 
Reference Documents (BREFs) should be reviewed more rapidly than is currently 
the case. With regard to this last point, I would remind you that the most recent 
version of the BREF on iron and steel production dates back to 2012, while BREFs 
are intended to be reviewed every eight years. For this reason, I strongly urge you 
to have the process start soon of reviewing the BREF on iron and steel production, 
and of other now outdated BREFs such as the BREF on emissions from storage. 
The Netherlands advocates the adoption of more stringent emission standards in 
these BREFs. 
 
As for the review of the Ambient Air Quality Directive, the Netherlands supports 
the principle that its air quality standards should be brought more in line with the 
latest standards recommended by the World Health Organization (WHO), which 
will be tightened up for particulates and nitrogen oxides in particular. A recent 
report from our Health Council1 also points out the health risks of the emission of 
ultrafine particles and the need to measure and reduce their concentrations. The 
environmental situation around Tata Steel Netherlands shows that it is also 
important to determine to what extent a standard for the deposition of heavy 


                                               
1 Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht, Gezondheidsraad, 15 september 2021 
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metals such as lead can contribute to the effective protection of public health, 
supplementing the air quality standards included in the Fourth Daughter Directive 
(2004/107/EC).  
 
The example of Tata Steel Netherlands also demonstrates that in densely 
populated areas, impacted by multiple sources of pollution and emissions of 
several different substances of very high concern, standards need to be set that 
take account of cumulative effects. I note that an approach of this nature is 
necessary in order to impose stricter permit conditions on industrial complexes 
like Tata Steel Netherlands. It is therefore a positive development that the 
Commission is currently working on a method for doing this: the Mixture 
Assessment Factor (MAF), as a specific elaboration of the Chemicals Strategy for 
Sustainability. The Netherlands and several other member states are closely 
involved in this effort. Progress now needs to be sustained so that a feasible 
method can be arrived at.  
 
The current environmental problems surrounding the Tata Steel Netherlands plant 
in IJmuiden call for both a national and a European approach. The steps 
mentioned above towards stricter European Directives can make a major 
contribution to the successful implementation of the Zero Pollution Action Plan. 
 
Finally I want to stress that, next to more stringent environmental standards, 
more is needed. The transition towards a clean, climate-neutral and circular 
industry asks for an effective integral approach. This requires, amongst others, 
revision of state aid frameworks for the scaling up and use of breakthrough 
technologies like the use of hydrogen in steel production. The Netherlands would 
like to further discuss this issue with the Commissioners responsible for this. 
 
I would be glad to continue this discussion with you, and hope that you will 
respond positively to this letter.  
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
 
 


the State Secretary for Infrastructure and Water Management, 
 


 
 
S.P.R.A. van Weyenberg 
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Dear Commissioner, 
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As an EU member state, the Netherlands supports the ambitious objectives of the 
Green Deal and the Zero Pollution Action Plan. My political aims as State Secretary 
are fully in line with these objectives. The goal of European environmental policy 
is, in brief, to reduce all forms of pollution to levels to zero by 2050. The need to 
achieve this goal, and to view environmental and climate policy as integral parts of 
a whole, is underlined in the Netherlands by (among other things) the 
environmental situation around the Tata Steel Netherlands plant in IJmuiden. I 
would like in this letter to elucidate various details of this situation.  
 
Tata Steel Netherlands in IJmuiden produces high quality steel for clients including 
the European packaging material and car industries. However, the plant is also a 
major source of air pollution and CO2 emissions. There have been concerns for 
years about the environment and local people’s health in the densely populated 
surrounding area. Recent research carried out by our National Institute for Public 
Health and the Environment (RIVM) has shown that the dust deposited outside 
and in homes around Tata Steel Netherlands contains elevated concentrations of 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and metals. The quantities of lead and 
PAH in the dust to which children in the area are exposed is, in RIVM’s opinion, 
unacceptably high from the standpoint of their health. RIVM had already 
concluded in the past that family doctors in the IJmond region see more patients 
with acute symptoms than doctors elsewhere, and that the air quality is often 
mediocre to unsatisfactory.  
 







 


Bestuurskern 
Dir Duurzame Leefomg & Circ 
Economie 
Leefomgeving 


 
Date 
27 September 2021 


Page 2 of 3  


 


A broad public discussion has now begun about the nuisance that the company is 
causing for the surrounding area and about the best scenarios for the future. In 
addition to the plant’s impact on the surrounding environment and on health, 
commercial, social and societal issues feature prominently in this discussion. The 
company has recently opted for a scenario with an accelerated transition to a new, 
cleaner way of making steel with hydrogen and green energy. I attach importance 
to ensuring that the impact of steel production on the environment and on 
residents’ health be fully taken into account in decisions about the future.  
  
The instruments currently available still offer some scope for improving the quality 
of the environment around Tata Steel Netherlands. This can be done for example 
by imposing stricter environmental permit conditions, including for non-regular 
emissions (peak loads). I am discussing this possibility with the authorities of the 
Province of North Holland, which is responsible for issuing these permits. At the 
same time, I am convinced that steps must also be taken at European level to 
further tighten existing environmental law. 
 
As part of the Zero Pollution Action Plan, both the Industrial Emissions Directive 
(IED, 2010/75/EU) and the Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC) are being 
reviewed. The parties to the Dutch Clean Air Agreement set out their expectations 
for these two reviews in their letter of 7 April 2021. In order to ensure that there 
is an adequate basis in the middle and long run for stringent emissions standards 
that improve the health situation around industrial facilities, I believe it is of great 
importance for the European Commission to approach the review of these two 
Directives with high ambitions.  
 
The Dutch position on the IED can be summarised as follows: the IED standards 
for industrial emissions into the air and water must, where possible, be tightened 
up. This means that the range of permitted emission limit values must be 
narrowed, so as not only to create a more level playing field but also to compel 
companies to use cleaner production methods. The Netherlands also favours 
reflecting on the goals for climate, circular economy and substances of very high 
concern in the review of the Industrial Emissions Directive. Furthermore, the IED 
should preferably promote the rollout of innovative, clean techniques and the BAT 
Reference Documents (BREFs) should be reviewed more rapidly than is currently 
the case. With regard to this last point, I would remind you that the most recent 
version of the BREF on iron and steel production dates back to 2012, while BREFs 
are intended to be reviewed every eight years. For this reason, I strongly urge you 
to have the process start soon of reviewing the BREF on iron and steel production, 
and of other now outdated BREFs such as the BREF on emissions from storage. 
The Netherlands advocates the adoption of more stringent emission standards in 
these BREFs. 
 
As for the review of the Ambient Air Quality Directive, the Netherlands supports 
the principle that its air quality standards should be brought more in line with the 
latest standards recommended by the World Health Organization (WHO), which 
will be tightened up for particulates and nitrogen oxides in particular. A recent 
report from our Health Council1 also points out the health risks of the emission of 
ultrafine particles and the need to measure and reduce their concentrations. The 
environmental situation around Tata Steel Netherlands shows that it is also 
important to determine to what extent a standard for the deposition of heavy 


                                               
1 Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht, Gezondheidsraad, 15 september 2021 
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metals such as lead can contribute to the effective protection of public health, 
supplementing the air quality standards included in the Fourth Daughter Directive 
(2004/107/EC).  
 
The example of Tata Steel Netherlands also demonstrates that in densely 
populated areas, impacted by multiple sources of pollution and emissions of 
several different substances of very high concern, standards need to be set that 
take account of cumulative effects. I note that an approach of this nature is 
necessary in order to impose stricter permit conditions on industrial complexes 
like Tata Steel Netherlands. It is therefore a positive development that the 
Commission is currently working on a method for doing this: the Mixture 
Assessment Factor (MAF), as a specific elaboration of the Chemicals Strategy for 
Sustainability. The Netherlands and several other member states are closely 
involved in this effort. Progress now needs to be sustained so that a feasible 
method can be arrived at.  
 
The current environmental problems surrounding the Tata Steel Netherlands plant 
in IJmuiden call for both a national and a European approach. The steps 
mentioned above towards stricter European Directives can make a major 
contribution to the successful implementation of the Zero Pollution Action Plan. 
 
Finally I want to stress that, next to more stringent environmental standards, 
more is needed. The transition towards a clean, climate-neutral and circular 
industry asks for an effective integral approach. This requires, amongst others, 
revision of state aid frameworks for the scaling up and use of breakthrough 
technologies like the use of hydrogen in steel production. The Netherlands would 
like to further discuss this issue with the Commissioners responsible for this. 
 
I would be glad to continue this discussion with you, and hope that you will 
respond positively to this letter.  
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
 
 


the State Secretary for Infrastructure and Water Management, 
 


 
 
S.P.R.A. van Weyenberg 
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Netherlands 
 

Dear Commissioner, 

As you know, the Netherlands attaches great importance to the most ambitious 
environmental policy possible. This includes high aims for further improving air 
quality in the Netherlands and the rest of Europe. Since my appointment in early 
August to the post of State Secretary for the Environment in my country’s current 
caretaker government, it has been my responsibility to pursue these aims. I am 
eager to sustain the constructive partnership that my predecessor Stientje van 
Veldhoven enjoyed with you, and I look forward to an opportunity soon for a 
personal meeting with you.  

As an EU member state, the Netherlands supports the ambitious objectives of the 
Green Deal and the Zero Pollution Action Plan. My political aims as State Secretary 
are fully in line with these objectives. The goal of European environmental policy 
is, in brief, to reduce all forms of pollution to levels to zero by 2050. The need to 
achieve this goal, and to view environmental and climate policy as integral parts of 
a whole, is underlined in the Netherlands by (among other things) the 
environmental situation around the Tata Steel Netherlands plant in IJmuiden. I 
would like in this letter to elucidate various details of this situation.  

Tata Steel Netherlands in IJmuiden produces high quality steel for clients including 
the European packaging material and car industries. However, the plant is also a 
major source of air pollution and CO2 emissions. There have been concerns for 
years about the environment and local people’s health in the densely populated 
surrounding area. Recent research carried out by our National Institute for Public 
Health and the Environment (RIVM) has shown that the dust deposited outside 
and in homes around Tata Steel Netherlands contains elevated concentrations of 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and metals. The quantities of lead and 
PAH in the dust to which children in the area are exposed is, in RIVM’s opinion, 
unacceptably high from the standpoint of their health. RIVM had already 
concluded in the past that family doctors in the IJmond region see more patients 
with acute symptoms than doctors elsewhere, and that the air quality is often 
mediocre to unsatisfactory.  
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A broad public discussion has now begun about the nuisance that the company is 
causing for the surrounding area and about the best scenarios for the future. In 
addition to the plant’s impact on the surrounding environment and on health, 
commercial, social and societal issues feature prominently in this discussion. The 
company has recently opted for a scenario with an accelerated transition to a new, 
cleaner way of making steel with hydrogen and green energy. I attach importance 
to ensuring that the impact of steel production on the environment and on 
residents’ health be fully taken into account in decisions about the future.  

The instruments currently available still offer some scope for improving the quality 
of the environment around Tata Steel Netherlands. This can be done for example 
by imposing stricter environmental permit conditions, including for non-regular 
emissions (peak loads). I am discussing this possibility with the authorities of the 
Province of North Holland, which is responsible for issuing these permits. At the 
same time, I am convinced that steps must also be taken at European level to 
further tighten existing environmental law. 

As part of the Zero Pollution Action Plan, both the Industrial Emissions Directive 
(IED, 2010/75/EU) and the Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC) are being 
reviewed. The parties to the Dutch Clean Air Agreement set out their expectations 
for these two reviews in their letter of 7 April 2021. In order to ensure that there 
is an adequate basis in the middle and long run for stringent emissions standards 
that improve the health situation around industrial facilities, I believe it is of great 
importance for the European Commission to approach the review of these two 
Directives with high ambitions.  

The Dutch position on the IED can be summarised as follows: the IED standards 
for industrial emissions into the air and water must, where possible, be tightened 
up. This means that the range of permitted emission limit values must be 
narrowed, so as not only to create a more level playing field but also to compel 
companies to use cleaner production methods. The Netherlands also favours 
reflecting on the goals for climate, circular economy and substances of very high 
concern in the review of the Industrial Emissions Directive. Furthermore, the IED 
should preferably promote the rollout of innovative, clean techniques and the BAT 
Reference Documents (BREFs) should be reviewed more rapidly than is currently 
the case. With regard to this last point, I would remind you that the most recent 
version of the BREF on iron and steel production dates back to 2012, while BREFs 
are intended to be reviewed every eight years. For this reason, I strongly urge you 
to have the process start soon of reviewing the BREF on iron and steel production, 
and of other now outdated BREFs such as the BREF on emissions from storage. 
The Netherlands advocates the adoption of more stringent emission standards in 
these BREFs. 

As for the review of the Ambient Air Quality Directive, the Netherlands supports 
the principle that its air quality standards should be brought more in line with the 
latest standards recommended by the World Health Organization (WHO), which 
will be tightened up for particulates and nitrogen oxides in particular. A recent 
report from our Health Council1 also points out the health risks of the emission of 
ultrafine particles and the need to measure and reduce their concentrations. The 
environmental situation around Tata Steel Netherlands shows that it is also 
important to determine to what extent a standard for the deposition of heavy 

1 Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht, Gezondheidsraad, 15 september 2021 
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metals such as lead can contribute to the effective protection of public health, 
supplementing the air quality standards included in the Fourth Daughter Directive 
(2004/107/EC).  

The example of Tata Steel Netherlands also demonstrates that in densely 
populated areas, impacted by multiple sources of pollution and emissions of 
several different substances of very high concern, standards need to be set that 
take account of cumulative effects. I note that an approach of this nature is 
necessary in order to impose stricter permit conditions on industrial complexes 
like Tata Steel Netherlands. It is therefore a positive development that the 
Commission is currently working on a method for doing this: the Mixture 
Assessment Factor (MAF), as a specific elaboration of the Chemicals Strategy for 
Sustainability. The Netherlands and several other member states are closely 
involved in this effort. Progress now needs to be sustained so that a feasible 
method can be arrived at.  

The current environmental problems surrounding the Tata Steel Netherlands plant 
in IJmuiden call for both a national and a European approach. The steps 
mentioned above towards stricter European Directives can make a major 
contribution to the successful implementation of the Zero Pollution Action Plan. 

Finally I want to stress that, next to more stringent environmental standards, 
more is needed. The transition towards a clean, climate-neutral and circular 
industry asks for an effective integral approach. This requires, amongst others, 
revision of state aid frameworks for the scaling up and use of breakthrough 
technologies like the use of hydrogen in steel production. The Netherlands would 
like to further discuss this issue with the Commissioners responsible for this. 

I would be glad to continue this discussion with you, and hope that you will 
respond positively to this letter.  

Yours sincerely, 

the State Secretary for Infrastructure and Water Management, 

S.P.R.A. van Weyenberg 
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Van:
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 09:01
Aan:
Onderwerp: Verslagje Stuurgroep over Moties
Bijlagen: Verslagje Stuurgroep over Moties.docx
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Oproep van de Stuurgroep over de moties aan de Werkgroep 

1) Orde aanbrengen en een tabel opstellen met daarin wie waarvoor aan de lat staat.

Aangeven wat de samenhang is met alle verschillende aspecten/activiteiten en op welke wijze die 
uitgevoerd zullen worden. Ook een tijdpad hieraan ophangen. Welk structuur kan hiervoor bedacht 
worden? 

Is het een idee om iemand, projectleider, te benoemen? Iemand die het overzicht bewaakt en 
voortgang najaagt. Graag met een voorstel komen. 

Na het Commissiedebat en het besluit van TSN zitten we in een andere fase in het proces 

Voorstel voor het bespreken van de voortgang: op te stellen door Ambtelijk Werkgroep 

Oproep: Kom met een uitgewerkt voorstel voor de Stuurgroep. 

Ondertussen is Rogier met een voorstel gekomen. 

2) Discussie over het uitbreiden van de periodieke gesprekken tussen EZK en TSN met IenW,
PNH en omliggende gemeenten.

IenW: ziet graag een actualisering van EOP en deze van overheidszijde door meerdere partijen te 
laten ondertekenen. Als gezamenlijke overheid meer contact met IenW,; Zou graag zien dat PNH, 
IenW en gemeenten aansluiten bij de periodieke gesprekken die EZK voert met TSN. 

Op welk termijn zou de EOP aangepast en ondertekend kunnen worden? 

David zal dit insteken bij TSN. 
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Aanpassen EOP of niet? 

 Vooropgesteld: de toegezegde activiteiten (o.a. aanleg infrastructuur en ondersteuning bij
vergunningverlening) zal EZK ook zonder de EOP overeenkomst uitvoeren. De redenen hiervoor
zijn de afspraken binnen het Klimaatakkoord en de uitvoering van de motie Moorlag.

Redenen om destijds deze overeenkomst wél te ondertekenen en publiek te maken: 
o De overeenkomst en de investeringen door Tata betekenen een grote, publieke,

positieve stap in de uitvoering van het Klimaatakkoord. (weinig tot geen toegevoegde

waarde van een aanpassing EoP)
o Voor de benodigde zekerheid voor investeringen vanuit de aandeelhouder van Tata

Steel Nederland, Tata Steel India, helpt het daarbij dat de overheid zich hier ook
positief over uit laat. (is nog onduidelijk of vanuit de aandeelhouder behoefte is aan aanpassing
van de EoP)

o Daarnaast wordt ook een deel van de publieke onrust (ook zichtbaar in de media) over
de vraag of er wel goede plannen liggen voor de CO2-reductie van Tata Steel Nederland
weggenomen. (Niet zo actueel meer na bekendmaking TSN over Direct to DRI-route)

o Tot slot krijgt de Kamer het gevraagde inzicht in de uitvoering van de motie Moorlag en
de gesprekken over de strategische toekomst van Tata Steel Nederland.  (d.m.v. de

rapportages n.a.v. aangenomen moties zal de informatievoorziening richting de Kamer op orde
zijn)

Conclusie: 
Vooralsnog zou het goed zijn om de EoP te laten zoals het is. Het heeft veel moeite gekost om de 
EOP gerealiseerd te krijgen. Het aanpassen zal ook weer veel tijd en menskracht kosten. Vooral als 
we ook nog andere overheidspartijen zoals IenW en PNH bij deze gesprekken zouden willen 
betrekken.   
Mocht echter blijken dat de aandeelhouder van TSN er prijs op stelt om de EoP aan te passen dan 
zouden we dit kunnen overwegen. 
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Van:
Verzonden: woensdag 29 september 2021 13:30
Aan:
Onderwerp: FW: Aanvullende voorbereiding: vervolg verkenning rol Invest-NL bij verduurzaming Tata Steel
Bijlagen: 20210929 Vergroening Industrie INNL-EZK.pdf; voorbereiding vervolggesprek Invest-Nl over 

Tata-LL2.docx

Van:    
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 15:14 
Aan:  @minezk.nl> 
CC:  @minezk.nl>; @minezk.nl>; 
Directie Secretariaat TOP <Directiesecretariaattop@minezk.nl> 
Onderwerp: Aanvullende voorbereiding: vervolg verkenning rol Invest‐NL bij verduurzaming Tata Steel 

Ha , 

Hierbij in de bijlage aanvullende voorbereiding voor gesprek met Invest-NL morgen o.b.v. gisterenavond 
verkregen PPT (ook opgenomen in de bijlage). 

l, ik en A  hebben kort doorgesproken en ook de terugkoppeling van gesprek over Invest-NL – PIDI 
is opgenomen (van  gekregen). 

Gesprek is morgen 11.15-12.15uur.  

, kan jij deze morgenochtend in ibabs zetten?  

Gr  

Van:  @invest‐nl.nl>  
Verzonden: maandag 27 september 2021 18:08 
Aan:  @minezk.nl>;  @minezk.nl>;  , 

@minezk.nl>;  @invest‐nl.nl>; 
@minezk.nl>

Onderwerp: RE: vervolg verkenning rol Invest‐NL bij verduurzaming Tata Steel

Beste allen,   

graag spreek ik jullie woensdag weer over de rol die Invest-NL voor zich ziet bij de vergroening van de industrie te 
beginnen met een rol in relatie tot Tata. 

Daarnaast zal ik jullie op de hoogte stellen van de diverse vraagstukken die we voorgelegd krijgen en welke rol de 
diverse industriële partijen van ons vragen. 

Bijgaand treffen jullie de slides ter voorbereiding aan, het mandaat dat er in staat beschreven willen we graag binnen 
Invest-NL voordragen, de kosten kunnen in het BD budget worden opgenomen 

Groet, 

 

 
Directeur Business Development 
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T +31 (0)88  
M +31 (0)6  

@invest-nl.nl 
www.invest-nl.nl 

––––––––––––––––––––– 

Invest-NL 
Kingsfordweg 43-117 
1043 GP  Amsterdam 

––––––––––––––––––––– 
‐‐‐‐‐Oorspronkelijke afspraak‐‐‐‐‐ 
Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 16 september 2021 09:52 
Aan:   

Onderwerp: vervolg verkenning rol Invest‐NL bij verduurzaming Tata Steel 
Tijd: woensdag 29 september 2021 11:15‐12:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams‐vergadering 

[EXTERN] 

Met vriendelijk groet, 

 
Management Assistente 
.......................................... 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG B&I Directie Topsectoren 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
T 070 379  
M 06  

@minezk.nl 
www.rijksoverheid.nl/ezk

 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app  
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen  
dictu@m.webex.com  
Videovergaderings-id:   
Alternatieve VTC-instructies  

Meer informatie | Opties voor vergadering  

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

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

Invest‐NL bestaat uit Invest‐NL N.V. (KvK 76635457), Invest‐NL Business Development B.V. (KvK 76646998) en Invest‐NL Capital N.V. (KvK 76646971). Op de 
werkzaamheden van Invest‐NL en alle rechtsverhoudingen met derden zijn de algemene voorwaarden van Invest‐NL van toepassing, welke zijn te raadplegen via de 
website. Deze mail is alleen bestemd voor de geadresseerde en mag niet door anderen worden gebruikt, gekopieerd, noch openbaar worden gemaakt. Wanneer u deze e‐
mail bij vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u dat te laten weten en de e‐mail, inclusief eventuele bijlagen, te vernietigen. Invest‐NL is niet aansprakelijk indien (de 
bijlage(n) bij) dit bericht schade veroorzaakt.  



Versnelling van 
vergroening industrie

Ontwikkelteam reduceert complexiteit van n=n naar n=1=n 

Amsterdam

29 september 2021
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Versnelling ingezette energietransitie in belang van 
volksgezondheid, klimaat en werkgelegenheid;

Opgaven te groot voor individuele bedrijven of sectoren. Invest-
NL kan met coördinatierol en evt. financiële instrumenten 
versterken;

De markt vraagt een ondernemende overheid om de vergroening 
van de industrie te versnellen.
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Aanleiding: past in industrie aanpak:

 versnelling vraag ondernemende aanpak 
met een coördinatie-rol van het Rijk;

 complex traject dat gaandeweg met alle 
stakeholders nader vorm krijgt;

 het versneld antwoorden op 
beleidsvragen, wegnemen van 
knelpunten en zoeken naar aanvullende 
financiering die gepaard gaan met 
versnelling vormen daarbij de basis

(bron: kamerbrief 9 juni 2021, staatssecretaris EZK)

20 september 2021

Vergroening Industrie
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Ontwikkelbedrijf om ca 300 CO2 
heffing betalende bedrijven helpen 
vergroenen

 Zekerstellen duurzame 
werkgelegenheid

 Verhogen volksgezondheid

 Verbeteren klimaat conform 
akkoorden

20 september 2021

Vergroening Industrie



Concept: Ontwikkelbedrijf reduceert complexiteit door 
coördinatierol. 
N=N relaties naar N=1=N -> Overheid neemt initiatief 

Vraag
idee

oplossing

geldideevraag

Min EZK/Invest-NL
- Nationaal Groeifonds
- Europese middelen
- Subsidies

Coördinatie punt

€



6

Succesvolle implementatie 
- financiering van
toekomstgerichte assets -

 Stakeholder model vs Shareholder Value model;

 Risico optimalisatie: financierbaarheid stranded assets 
vs financiering van toekomstgerichte assets; 

 Ontwikkeling van haalbare business cases met 
rendabele verdienmodellen vereisten 
ontwikkelperiode;

 Assets met nationaal en internationaal belang trekken 
financiers aan (blended financiers : NPI, PF en 
Banken);

 Invest-NL vervult rol van trusted advisor van publiek 
kapitaal voor overheid en bedrijfsleven.

vereist mandaat

20 september 2021

Vergroening Industrie



De ingezette energietransitie moet 
versnellen in het belang van 

• de volksgezondheid,
• het klimaat en
• de werkgelegenheid.

Mandaat voor team / single point of 
contact 

• Om zelfstandig te opereren en aan
tafel van de bedrijven te zitten

• en voorgenomen besluiten van
aanwending van middelen voor te
stellen

• Binnen vooral afgesproken budget,
tijdslijnen & PR

• €375k vanuit Invest-NL Business
Development (opzet team / inhuren
expertise)

Mandaat:

VoorwaardeDoel



1e N: voorbeeld case Tata

20 september 2021

Vergroening Industrie

8

 Vergroening van Tata Steel in Nederland

 Status: uitspraak Direct Reduced Iron (DRI) = 
nieuwe elektrische smelt machines

 Vraag: wanneer nieuwe machines bestellen, 
hoe financieren. 

 Vereiste participatie WoZ development & H2 
fabriek.

 PR & positionering (volksgezondheid, klimaat 
en werkgelegenheid)
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• Onderbouwing Bus Case (BC)
• Uitwerking van verdienmodel
• Stakeholder analyse
• Financieel landschap:
publiek (JTM, NGF, …)
privaat (PE investeerders,
Orsted, Siemens-Gamesa)
financieel (PF, banken,
verzekeraars
internationaal (NPI: KfW, PMV,
BPI France)

€ 375k vanuit Invest-NL 
Business Development (geen 
participatie)

x
x

x
Ontwikkel

Co

Share-
holder 1

Invest-
NL 

Capital

Share-
holder 2

• MER / EIA
• Licenties
• Vergunningen
• Aansluiting
• Garanties
• Afname/Levering (PPA)
• Subsidies
• Financiering

Project 
Holding 

Wind

Project 
Holding 

Staal

Project 
Holding 

H2

WoS
Material

Staal R3H2

WoS
Levering

Staal 
Kennis

H2 
kennis

Invest-NL 
Capital / NGF

Financiers: EIB, 
PF, etc WoS

Construc
tion

Staal 
Producti

on

H2 
Construc

tion

1%
4%

75%

Ontwikkelaars: 
Orsted/Nobian

20%

Fin Close:
Project Holding Wind: 50% eq / 1% fin
Ontwikkelaars: 50% eq / 4% fin
Invest-NL: Sub Loan 20% fin
Financiers: 30 fin 
NGF voor infra: aanlanding, H2 en staalverzameling

1. Invest-NL Business Development huurt
experts in om fundament voor DevCo te
creëren d.m.v. 4-6 business cases te
ontwikkelen en verdienmodellen uit te
werken om naar een financieringscase voor
een DevCo toe te werken;

2. Als er een fundament ligt voor een
onderneming met bestaansrecht op gebied
van de 4-6 BC dan zoeken de aandeelhouders
van de DevCo financiële versterking bij
Invest-NL om Project Holdings (3a, 3b en 3c)
op te richten voor de verdienmodellen op
gebied van Wind, H2 en Staal;

PPS op gebied van ontwikkeling om zo de 
versnelling van WoZ implementatie tot stand te 
brengen (Ondernemers, Ontwikkelaars, INNL, 
NGF)

Development met publieke resources om risico’s 
te mitigeren om zo reeds ervaren partijen in de 
sector te versnellen en een goede link te vormen 
met publieke domein.

Thought leadership te tonen op gebied van CO2 
beprijzing bij export producten en 
leveringszekerheid van elektriciteit, H2 infra en 
critical raw materials.

Kennisontwikkeling op gebied van geïntegreerde 
levering elektriciteit, H2 en industriële processen

Vergelijk: DanTysk Offshore Wind

Stadtwerke München (SWM), het openbare 
nutsbedrijf van München en de grootste 
gemeentelijke energieleverancier van Duitsland, 
kiest voor een geheel nieuwe aanpak als onderdeel 
van zijn campagne voor de uitbreiding van 
hernieuwbare energie. Het bedrijf startte met 
activiteiten in München en omgeving, maar al snel 
werd duidelijk dat het project moest worden 
uitgebreid naar een breder, Europees niveau.

Invest-NL Business Development 
werkt samen met experts om 
onderbouwing te creëren voor PPS 
op gebied van:

1

2

3
a

3
b

3
c

https://www.siemensgamesa.com/en-int/explore/customer-references/dantysk-offshore-wind-farm


Coördinatie team: 5-6 mensen. 

Coördinator

Public Affairs

Techniek

Market Analist

Rapportage & tekst

Single point of contact (commercie)

Suggestie: Legal toevoegen

PROBLEEM
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SAMENSTELL

EN

PLAN MAKEN

UITVOERING 
PLAN

EVALUATIE+

RAPPORTAG
E

DECHARGE 
VERLENEN:

DOOR NAAR 
VOLGENDE



Voorbeeld milieu zorgplan: Tata

Doorlooptijd besluit : 3 mnd

Doorlooptijd Tata 1e stap : 2 jaar

Kosten overheid via Invest-NL : 
€375k (vnl uren extern gelieerde 
partijen)

Kosten Tata : geen winst

CO2 neutraal in 2030: kan technisch

Team is samengesteld

CO2 + 
GEVAARLIJK
E STOFFEN

ANALYSE: 
TECHNIEK 
EN GELD 

AANWEZIG

MACHINES 
BESTELLEN

TEAM EN 
PLAN:

INVENTARIS
EER 

KNELPUNTE
N

ZET ACTIES 
UIT

BEWAAK 
UITVOERING 

(POLITIEK 
EN BEDRIJF)

PPS?

INFORMEER 
STAKEHOLD

ERS OVER 
VOORTGANG

DOOR NAAR 
WoZ EN H2



Bio Team

, initiatiefnemer / coördinator, drs.
Ondernemer, C-level posities (Orange), ervaring uitrol complexe projectontwikkeling met uitgebreid stakeholderveld 
zowel publiek als privaat (o.a. introductie en implementatie internet in consumentenmarkt);

.
Ruime ervaring in PA en PR bij zowel publiek als private partijen - laatste 10 jaar werkzaam in energietransitie voor de 
12 grote uitstoters in NL (o.a. Shell, Dow en klimaattafels Industrie);

.
20 jaar ervaring in media, politiek en bedrijfsleven en adviseert hij op gebied van communicatie en nauw betrokken bij 
klimaattafel Industrie, goede relatie met FNV;

Gespecialiseerd in elektrische smelt technieken (ontwerp en implementatie), DRI en sterk netwerk in staalsector;

gespecialiseerd in de ontwikkeling van decarbonisatietrajecten, industriële decarbonisatie en bredere energietransitie.

27-9-2021
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Wat • Stopzetten cokesfabriek en omkatten van
machines

• In-between oplossing WGH
• Capaciteit bouwen

windmolens/electranet/aanlanding
• H2 capaciteit (5 GW) bouwen/zekerstellen

• PIDI aanvragen
• Financiering omscholing WGH
• Integrale WoZ, H2 capaciteit

en financiering

• TBD

Wanneer • Bestel 1e elektrische smelter dit jaar,
inventariseer bottlenecks

• Voor 2030 hele fabriek elektrisch en groene
elektriciteit, anders dicht

• Start 2021 met INNL resource
als partner van EZK

• TBD

Wie • 1e gesprek Team en bestuur Tata
• Samen milieuzorgplan maken incl elektrisch

machinepark, WoZ en H2 hub

• Rondje CES (2021)
• Fin vraag evaluatie (2021)

• TBD

Waarom • Stimuleren voorgenomen acties
• Voorkomen van vertragingen
• Ondernemende overheid laten zien

• Vergroening industrie op basis
van toekomstgerichte
financiering en verdienmodel

• TBD

Hoe • Met bedrijf aan tafel, namens overheid • Samenwerking PIDI | INNL • TBD

Bron • FNV/Zeesterren + RB rapport
• Tata interne documenten

•  rapport /
TIKI

• Uitkomsten

First and next steps: van mogelijkheid tot verdienmodel

Klimaatplan 
industrie 
2030 CO2 
neutraal

Tata Case

Copy Tata in 
milieuzorg 
plannen next 
450

1 2

10.2e
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Timeline & Next Steps

Date Decision Description Who €

Okt-2021 Buy-In EZK dat Invest-NL BD experts 
inhuurt voor de ontwikkeling van 
verdienmodellen voor vergroening van de 
industrie

voor de ontwikkeling van verdienmodellen 
voor vergroening van de industrie met 
uiteindelijk doel om een investeringsvraag 
te creeren voor een ontwikkelbedrijf voor 
vergroening van Tata als ontwikkeling van 
een blauwdruk

Invest-NL -

Okt-2021 • Scope Onderbouwing Bus Case (BC)
• Uitwerking van verdienmodel
• Stakeholder analyse
• Financieel landschap

Voorstel eerste analyse waarop de 
business case een haalbare BC lijkt te zijn 
en het verdienmodel is getoetst aan de 
markt. De potentiele verplichtingen die 
voortvloeien uit een “spin in het web”-rol 
inzichtelijk maken om zo de juiste 
partners voor het Ontwikkelbedrijf te 
zoeken

Team INNL gelieerde partijen €125k

Nov-2021 Eerste outline Bus Case + Verdienmodel
Uitzicht op mogelijke levering/afname en 
liabilities
Potentiële financiers

Team INNL gelieerde partijen €125k

Dec-2021 Oplevering van de diverse critical success
factors voor financierbare 
verdienmodellen en de ontwikkeling van 
een schone staalsector voor NL

Evaluatie en next steps obv Tata case: 
definieren critical succes factors foor 
vergroening industrie icm PIDI, MIEK en 
EU fondsen, aansluiting National 
Promotion Institutes e.g. KfW, BPI 
France, PMV etc

Team INNL gelieerde partijen €125k

2022 Follow up 2021

2023 Follow up 2022

1

10.2e
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20 september 2021

Invest-NL
Q-Port 3e verdieping
Kingsfordweg 43-117
1043 GP Amsterdam
T +31 (0)88 2036700
info@invest-nl.nl
www.invest-nl.nl

Naam
e-mail adres
mobiel nummer
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Product-
ontwikkeling

Markt-
onderzoek

Propositie-
begeleiding 

Invest-NL

Financiële Product-
ontwikkeling

Markt-
ontwikkeling

Propositie-
begeleiding 

Financiële
Sector

Publieke
Sector

Private
Sector

Marktontwikkeling :

• Markt kennis ontwikkelen om 
markten helder en zo risico’s 
inzichtelijk te maken

• Waarde-ketens  in kaart brengen
en ontbrekende schakels 
signaleren

• Coalities smeden om projecten te
initiëren en realiseren

Financiële Product Ontwikkeling:

• Ontwikkelen financieel 
instrumentarium (equity) 

• Nieuwe fondsen (mede) 
ontwikkelen

• Verbeteren business cases en
business modellen

• Opstellen projectstandaarden 
voor financiering

Propositie begeleiding:

• Adviseren en begeleiden van
ondernemingen

• Aanscherpen proposities voor 
betere financiering en betere 
haalbaarheid

• Innovatieve scale-ups 
ondersteunen met specifieke
expertise voor opschaling

• Belangen vakbonden en WGH
overbruggen

fundament voor het creëren van bedrijven: Invest-NL Business Development 
vergroot de investeringsbereidheid door het wegnemen van knelpunten die 
groei en opschaling in de weg staan



Fundament creëren voor Ontwikkelbedrijf: Te beginnen bij de casus Tata 
vanwege ringfenced karakter

Vergroening van Tata Steel in NL 
via PPS

- verkenning van de optimale
vergroeningsroute van Tata als
blueprint casus voor het
verdienmodel op lange termijn

- positie van staal in Nederland

- creëren van de benodigde
capaciteit voor recycling van staal
afkomstig van Noorzeegebied
(NZG): olieplatforms, oude
windmolens

Inventariseren vereiste 
participatie voor WoZ

- huidige barrières in het op tijd
realiseren van deze ambities

- rol Invest-NL om de uitrol te
ondersteunen/versnellen?

- impact voor industriële
grootverbruikers om de transitie
naar windenergie te faciliteren?

- Vergroeningsplan Tata Steel icm
windenergie en van n= 1 naar
n=n

Inventariseren vereiste 
participatie voor H2

- positionering van Invest-NL bij
ontwikkeling groene H2 mbv PPS

- Tata Steel logische eerste
partner/afnemer van groene H2?

- Andere spelers waarbij er meer
voordelen zijn, zoals lagere
kosten voor de transitie naar
waterstof, een betere
geografische ligging/clustering of
meer ontwikkelde
technologische processen.



WoZ en ontwikkeling H2 economie zijn
bepalend voor de toekomst van de 
industrie en creëren op termijn een
verdienmodel voor de industriële
producten

Het Ontwikkelbedrijf coordineert. 

• Ontwikkeling investeringsvraag

• Ontwikkeling blueprints en expertise in hoe Invest-NL
katalyserende impact kan genereren op het
verduurzamingsproces in Nederland

• Plan van aanpak: onderzoeken welke rol Invest-NL kan spelen bij
de oprichting van een Development Company (DevCo) die de
duurzame transitie kan faciliteren en “lessons learned” kan
doorzetten naar andere delen van de industrie.

Deze DevCo ontwikkelt de expertise om haalbare business cases en
verdienmodllen te ontwikkelen op het gebied van bijv. waterstof, 
wind op zee en groen staal (afhankelijk van de uitkomsten van 
bovenstaande vraagstukken). Met als doel dat financieringen in 
deze sector minder risicovol worden en daarmee de totale
beschikbare hoeveelheid geld kan toenemen. 



Voorbereiding vervolggesprek Inzet Invest-Nl rondom Tata Steel  –  
Datum en Tijd 29 september 11:15-12:15 
Locatie Digitaal 
Aanwezig -  (invest-nl)

 (invest-nl)
-  (EZK)
-  (EZK)
-(facultatief)  (EZK)
-  (EZK)

Agenda • Vervolg bijeenkomst 14 september
•  presenteert mogelijke aanpak (zie bijlage)

Doel • Concretiseren mogelijke rol van Invest-NL in complexe
verduurzamingstrajecten als bij Tata Steel.

Kernboodschappen • We werken graag met partners als Invest-NL samen
• Het moet passend zijn bij de rol van beide partijen en vooral ook

heel concreet.
• De omvang van deze trajecten is groot. Het betreft internationale

financieringen met grote internationale partijen. Projecten kennen
een lange looptijd en de juridische, technische en financiële
vraagstukken zijn complex en weerbarstig.

• Advies is om door te vragen of en hoe Invest-NL hiertoe is uitgerust.
• Inschatting is dat dit Invest-Nl al snel 2FTE kost.

Appreciatie 
presentatie InvestNL 
rol bij TSN traject 

• Eerste appreciatie presentatie:
o Er lijkt een mismatch tussen wat InvestNL wenst bij te kunnen

dragen aan TSN casus en wat EZK denkt wat hun rol kan zijn.
o Het lijkt erop dat InvestNL er vanuit gaat, als startpunt, dat

regie bij EZK/Rijk ligt voor investeringen TSN te realiseren, maar
bal ligt bij TSN. TSN zal eerst over de brug moeten komen met
cijfers/business case analyse. Daarna/parallel gaat overheid/EZK
kijken waar het bij kan dragen, mits het bedrijf op duurzaam en
winstgevend is/blijft op termijn.

o Goed om dat helder te formuleren richting InvestNL.
o Waar een mogelijke rol kan zijn voor InvestNL, mits goede

expertise, is in de doorgronding van de business case en
financiële analyse van Direct-To-DRI route. Ze kunnen dan
bijvoorbeeld meedraaien in het team van EZK/RVO/InvestNL in
doorgronden business case – financieel en in inventarisatie
steunopties.

o Paar specifieke punten in presentatie InvestNL:
 Er wordt gevraagd om mandaat voor team/singel point of

contact, om zelfstandig te opereren en aan tafel van de
bedrijven te zitten.

 375K euro vanuit Invest NL Business Development (geen
participatie, wel opzet team/inhuren expertise)

o Presentatie is nog niet concreet genoeg t.a.v. duidelijke
opdrachtbeschrijving die Invest-NL voor zich ziet. Hoe gaat dat
in de praktijk? Hoe verloopt de samenwerking tussen
EZK/InvestNL/RVO/TSN etc.? Daar ligt ook rol voor onszelf/EZK
om na te denken welke rol wij voor InvestNL zien, dat ook
goede toegevoegde waarde levert.

Te vermijden • Invest-NL aan boord nemen vanwege uitsluitend politieke of
ambtelijke gunfactor. Als we dit willen moet Invest-NL  aan de
trappers, niet op de bagagedrager.

Toelichting • Korte samenvatting van vorig overleg: Invest-NL wil graag een
rol bij in ieder geval het ontwikkeltraject (o.a. op basis van de
plannen van FNV en milieudefensie). Zij zouden graag de kar willen
trekken om een slag te maken met de plannen en te beoordelen hoe

251b
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het ontwikkeld zou moeten worden en of het uitvoerbaar is. Afspraak 
was dus dat we woensdag verder praten op basis van een stuk van 
Invest-NL.  

• Terugkoppeling gesprek PIDI – Rol investNL ( )
o Het voorstel voor de partnership agreement met het MT van

PIDI is besproken en hebben het ook even aan bod gehad met
de twee DG’s. We verwelkomen een actieve rol en
betrokkenheid van InvestNL (in de zin van vooraf meedenken
met projecten in plaats van achteraf beoordelen). Wel zijn er
een paar kanttekeningen bij de huidige tekst:

o Voorop staat dat PIDI de regie heeft; InvestNL adviseert mbt
financiering.

o Doel van PIDI is versnellen. Als er een concrete vraag is mbt
financiering dan betrekken we externe deskundigheid; naast
InvestNL betrekken we ook experts van RVO (geen
exclusiviteit).

o We stellen voor sneller over en weer te evalueren of de
samenwerking goed loopt, bijvoorbeeld over een half jaar.

o Vanuit PIDI zien we het groeifonds als een belangrijke
financieringsbron; wel goed er met stafdirectie helderheid komt
over de rol van InvestNL bij voorstellen/PIDI enerzijds en
adviseur van de stafdirectie anderzijds.

Achtergrondstukken 
in de bijlage 

• E-mail met samenvatting gesprek 14 september (zie hieronder)
• Voorstel presentatie rol Invest-NL bij TSN (zie bijlage)

Bijlage: 

e-mail wisseling:
All, nogmaals dank voor het goede gesprek gisteren. We begrijpen dat er nog veel onzeker is in dit
dossier, maar zijn blij met de positieve grondhouding die wij ervaarden om ook vanuit Invest-NL een
bijdrage te gaan bieden. Zoals afgesproken zullen wij dit voorstel nu ook op schrift stellen en voor de
volgende meeting over 2 weken aan jullie sturen. Ondertussen vervolgen wij ook onze gesprekken
met de partijen die plannen hebben voor een groene toekomst, om hierin ook een uniforme lijn en
meer financiële onderbouwing te krijgen.

Tot over 2 weken,  

Vriendelijke groet  

Op 10 sep. 2021 om 10:31 heeft @invest-nl.nl> het 
volgende geschreven: 

All, 22 september hebben we onze afspraak staan over toekomst TaTa en welke hulp Invest-NL 
daarbij kan bieden. Mede gezien het debat van gisteren, en wens bij deel van de kamer om daarin 
direct te participeren, vragen we of het nog mogelijk is volgende week al af te spreken, of iig een 
belletje tussen . Eerder was de optie van 14 september 16u gegeven, kan dat 
nog die dag rond 17u of anders 16u? 

Vast dank en we kijken uit naar het gesprek. 

Vriendelijke groet, 

 
Business Development Manager 

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e



Zekers  het lijkt helaas al weer een tijdje geleden die vakantie…dank voor je aanbod en  
 we plannen snel een gesprek in.  

 kan je wat voorstellen aan  doen? 
Dank en groet, 

 
Op 31 aug. 2021 om 11:20 heeft @invest-nl.nl> het volgende geschreven: 

Ha , heb je een goede coronavrije zomer gehad? 
Mijn directeur Business Development  maakt graag op korte termijn kennis 
met je. Wij worden van allerlei kanten benaderd om mee te doen aan de diverse exercities rondom 
Tata en vinden dat ook passen bij wat we kunnen bijdragen.  steunt het ook als we aan de 
goede tafels aan zitten, nu in het reken- en onderzoekstadium evenzeer als later als er wellicht op 
enigerlei wijze een scenario gefinancierd moet worden. We hebben ook budget beschikbaar om op 
korte termijn mee te draaien en zelf ook wel gedachten mbt wat nodig is en waar we iets kunnen 
leveren. Belangrijk is wel dat het dan past in het grotere plaatje, dat jullie dat steunen en dat we op 
een goede manier aanhaken bij wat al gaande is zoals de studies van Roland Berger. 

 zou dit graag met jou op korte termijn bespreken. Ik hoop dat ze snel bij je terecht kan, 
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Dinsdag 28 september 2021, artikelen: 

België biedt staalbedrijf ArcelorMittal financiële steun voor groene plannen (fd.nl) 

ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met Belgische en Vlaamse regering: 1,1 miljard euro 
investering in koolstofneutrale technologieën in Gentse vestiging in North Sea Port - North Sea Port 

ArcelorMittal investeert 1 miljard euro in groen staal | De Tijd 

In het kort, samenvatting informatie in nieuwsberichten: 

• Staalconcern ArcelorMittal investeert in zijn fabriek in Gent (Arcelor Mittal Belgium) 1,1 miljard
euro in de productie van “groen staal”. Het betreft de bouw van een installatie voor direct
gereduceerd ijzer (DRI) van 2,5 miljoen ton en twee nieuwe elektrische ovens. Zo’n DRI oven
gebruikt gas in plaats van steenkool. Op termijn (wanneer rendabel is) kan dat gas vervangen
worden door groene waterstof.

• Dinsdag 28 september 2021 tekende ArcelorMittal een intentieverklaring met de Belgische en
Vlaamse regeringen voor de ondersteuning van deze investering de Gentse site.

• De Europese Commissie moet de financiële steun nog goedkeuren. Begin volgend jaar
verwacht ArcelorMittal Belgium uitsluitsel over Europese steun.

• De nieuwe installatie kost 1,1 miljard euro. De financiering verloopt via de joint venture
Finocas. Die werd jaren geleden opgericht door de Vlaamse regering en ArcelorMittal. Beide
partijen stoppen er elk 350 miljoen euro in via een kapitaal verhoging. Het is een lening zegt
Vlaams minister president Jan Jambon (N-VA). Dat bedrag moet worden terugbetaald aan de
joint venture. Beide partijen hebben 50% in Finocas.

• Tegen 2030 zal dit leiden tot een vermindering van ongeveer 3 Mton CO emissies per jaar,
samen met andere initiatieven zal ArcelorMittal Belgium 3,9 Mton per jaar kunnen
verminderen, wat neer komt op zo’n 4% van de totale uitstoot van Vlaanderen.

• De fabriek heeft nu twee hoogovens en produceert jaarlijks zo’n 5,5 miljoen ton staal. De twee
hoogovens op de Gentse site – jaarlijks goed voor 9,6 Mton CO₂ uitstoot of 8 procent van de
totale uitstoot van het land. De Gentse fabriek, werken zo’n 5000 mensen.

• De Europese tak van ArcelorMittal wil de CO₂-emissie tegen 2030 met 35% verminderen
• Het is het derde verduurzamingsproject dat ArcelorMittal in twee maanden tijd heeft

aangekondigd, na projecten in Canada en Spanje.
• De federale overheid heeft in haar relance plan ook 95 miljoen klaar voor de inrichting van

waterstofinfrastructuur die nodig is om onder meer de staalindustrie groener te laten werken.
• Maandag kondigde de Europese Investeringsbank (EIB) aan dat ArcelorMittal een lening van

280 miljoen euro krijgt voor zijn onderzoek naar ‘decarbonisatie’.
• Door deze investering zal ArcelorMittal Belgium een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie

van ArcelorMittal Europa om de CO₂ emissies met 35% te verminderen tegen 2030 en
koolstofneutraal te worden tegen 2050.

Korte analyse en vergelijking met TSN 

• Er wordt niet zomaar een cheque uitgeschreven aan ArcelorMittal door Vlaanderen/België.
• Vooralsnog lijkt dit nieuws een “intentieverklaring” voor een investeringsimpuls vanuit

Vlaanderen en België, als de Europese Commissie de financiële steun goedkeurt.
• De Vlamingen kunnen via een overheidsdeelneming via PMV (participatie maatschappij

Vlaanderen) en een nationale tegenhanger hiervan een deelneming in een (deel) bedrijf
nemen. Dat kan vanuit de overheid ondersteund worden met (achtergestelde of
converteerbare) marktconforme leningen en algemeen geldende subsidies. In die (deel)
entiteiten zit vaak ook een derde partner, bijvoorbeeld een technologieprovider of
ontwikkelaar, daarnaast heb je banken. Die derden en die banken kunnen ook weer
ondersteund worden met subsidies en garanties vanuit de overheid. Daarnaast zal Arcelor
vermoedelijk ook Europese steun vragen, bijvoorbeeld uit het Innovation fund, en leningen
lospeuteren bij EIB. Het kost een gespecialiseerd financieel team al snel meer dan een jaar om
zo’n arrangement te maken. Doel is dat ook de overheid meeprofiteert (via PMV, rente, of
converteerbare producten) als het goed gaat.

• Wel goed om deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden omdat voor TSN traject ook de
weg richting Brussel van belang is voor mogelijk maken van financiële ondersteuning van de
DRI route voor TSN.

https://fd.nl/bedrijfsleven/1414150/belgie-biedt-staalbedrijf-arcelormittal-financiele-steun-voor-groene-plannen-o2i1cayGeZz9?utm_medium=social&utm_source=app&utm_campaign=earned&utm_content=20210929&utm_term=app-ios
https://www.northseaport.com/arcelormittal-ondertekent-intentieverklaring-met-belgische-en-vlaamse-regering-11-miljard-euro-investering-in-koolstofneutrale-technologieen-in-gentse-vestiging-in-north-sea-port
https://www.northseaport.com/arcelormittal-ondertekent-intentieverklaring-met-belgische-en-vlaamse-regering-11-miljard-euro-investering-in-koolstofneutrale-technologieen-in-gentse-vestiging-in-north-sea-port
https://www.tijd.be/ondernemen/zware-industrie/arcelormittal-investeert-1-miljard-euro-in-groen-staal/10335239


Het EoP tussen EZK/TSN 

• Het lijkt daarbij op de dit jaar opgestelde Expression of Principles (EoP), een op inspanningen
gerichte overeenkomst tussen EZK en Tata Steel Nederland (TSN).  Daarin is afgesproken
welke stappen Tata en EZK de komende periode zullen doorlopen om de CO₂-reductie te
realiseren en milieu- en gezondheidsoverlast voor de omgeving van Tata te verminderen. In de
overeenkomst geeft TSN aan zich in te zetten om 5 Mton aan CO2 te reduceren in de komende
jaren. Dit is substantieel meer dan de 3,3 Mton die ze (naar huidige beste inschatting) nodig
heeft om de CO2-heffing voor de industrie te ontlopen in 2030.

• De Staat stelt hiertegenover zich in te spannen om knelpunten op het gebied van o.a.
infrastructuur en vergunningverlening weg te nemen. Daarnaast worden eerder gemaakte
afspraken over het terugdringen van milieulast, geluidshinder en andere vormen van overlast
voor de omgeving bekrachtigd. Hiertoe zijn I&W en de Provincie Noord-Holland nauw
betrokken. In de EoP worden geen financiële toezeggingen gedaan. Wel wordt erkenning
gegeven aan het feit dat Tata Steel en de Staat in gesprek blijven om te bekijken of het
huidige instrumentarium passend is om de verduurzaming van de industrie te ondersteunen.
Ook wordt erkenning gegeven aan het feit dat Tata Steel bij de Staat heeft aangegeven niet
alle kosten voor CO2-reductie zelf te kunnen dragen.

Hieronder aantal kerngetallen (schatting cijfers media/voorbereiding debat): 

ArcelorMittal Belgium Tata Steel Nederland 
CO₂ uitstoot • De twee hoogovens op de

Gentse site – jaarlijks
goed voor 9,6 Mton CO₂
uitstoot of 8 procent van
de totale uitstoot van het
land.

• TSN stoot per jaar 12,6 miljoen ton
CO₂ uit per jaar, 7% van NL CO₂
uitstoot

Productie Staal • De fabriek heeft nu twee
hoogovens en produceert
jaarlijks zo’n 5,5 miljoen
ton staal

• 7,2 Mton vloeibaar staal productie per
jaar à 1,8 ton CO₂ per ton staal

Direct-to-DRI • Bouw installatie DRI 2,5
miljoen ton en twee
nieuwe elektrische ovens.
Eerst aardgas dan groene
waterstof.

• CO₂ reductie 3Mton

• Twee DRI’s van 2,5 Mton benodigd.
PM  TOCH?

• Gebaseerd op Roland Berger Rapport:
3,9 Mton reductie in 2030.
Aanvullende maatregelen kunnen in
2030 tot 5Mton reductie leiden.
Vervolgonderzoek nog nodig.

• 
Afspraken 
reductie 

• Intentieverklaring
financiële ondersteuning
Vlaanderen/België, als
goedkeuring Brussel,
verwacht begin volgend
jaar.

• EoP: 2030 – 40% CO₂ reductie – Circa
5 Mton

• Klimaatakkoord: 2030 – 30% CO₂
reductie – circa 3,4 Mton(?)

Werknemers op 
locatie 

• 5000 • 9000
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: passief spreekpunt bila 
Datum: vrijdag 1 oktober 2021 09:07:20

Hi 

Hierbij passief spreekpunt voor bila  volgende week.

Groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 30 september 2021 16:59
Aan: @minezk.nl>

Bila 

Passief spreekpunt samenwerking EZK-IenW op TSN dossier:
Annotatie:

 kan mogelijk opbrengen het overdreven te vinden dat nota’s en kamerbrieven over
Tata Steel Nederland ook met MEZK afgestemd moeten worden, terwijl de inhoud van deze
stukken grotendeels of geheel op het terrein van IenW liggen. De verwachting is dat wordt
voorgesteld deze stukken op ambtelijk niveau af te doen vanwege snelheid en gemak.

Mogelijke bespreekpunt:
Je kan aangeven dat:
de samenwerking tussen IenW en EZK wordt gewaardeerd op het TSN dossier.
waarde te hechten aan goede afstemming van Kamerstukken en/of interacties met externen
op het TSN dossier tussen EZK en IenW.
Het gaat er om dat MEZK, STAS-KE, alsook STAS IenW, niet voor verrassingen komen te
staan. Alle drie de bewindspersonen hebben immers een verantwoordelijkheid op dit dossier.
De afstemming zelf is niet het probleem, maar de tijdige aanlevering en heldere
communicatie over wanneer welk stuk van IenW bij EZK en vice versa in de lijn kan. Het is nu
meermaals voorgekomen dat IenW niet tijdig stukken aanlevert (conform afgesproken),
waardoor de stukken niet meer in de tas van MEZK kunnen, waardoor er een dag vertraging
optreedt.  
Met andere woorden de inhoudelijke afstemming is niet zo zeer het probleem, maar de tijdige
aanlevering en het rekening houden met de afstemming met EZK, dan wel IenW, in de
tijdlijn.
Op die manier kunnen stukken prima ter informatie of akkoord gedeeld worden, voordat
stukken naar buiten worden uitgestuurd.
Je kan vragen of  een ander voorstel heeft om de bewindspersonen goed geïnformeerd
te houden op het Tata dossier.
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Van:
Aan:
Onderwerp: separatie Tata Steel zojuist in media
Datum: vrijdag 1 oktober 2021 10:00:27
Bijlagen: image001.png

image002.png
image003.png

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211001_29336167

Dit is het eerste artikel dat ik kon vinden.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Manager Public Affairs

Tata Steel Nederland B.V.
T:  +31 (0) 251 
M: +31 (0)6
E: @tatasteeleurope.com
www.tatasteeleurope.com

Follow us:

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

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

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

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

Sensitivity: general
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Van:
Aan:

Onderwerp: RE: gespreksnotitie gesprek België t.a.v. staatssteun ArcelorMittal ivm TSN
Datum: vrijdag 1 oktober 2021 16:16:39
Bijlagen: gespreksnotitie Belgische overheid ArcelorMittal-laatste versie.docx

Allen,

Veel dank. Laatste versie stuur ik nu naar de ambassade. 
Het gesprek vindt namelijk maandagochtend 09.00uur plaatst.
Zie de laatste versie in de bijlage.

Groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 15:29
Aan: @minezk.nl>; )

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

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>

Onderwerp: RE: gespreksnotitie gesprek België t.a.v. staatssteun ArcelorMittal ivm TSN

Ha ,

Goed stuk. De vragen die je stelt m.b.t. ondersteunende maatregelen lijken mij goed en
relevant.

Wat interessant is om nog te weten is:
Wanneer wilt AM overschakelen op waterstof? Er staat dat ze dat doen als waterstof
rendabel is? Betekent dit als het even duur is als aardgas? Dit zou zo maar na 2030
kunnen zijn; hetzelfde jaar dat de ze emissie reducties willen realiseren.
Hoe ziet de Vlaams/federale overheid haar rol m.b.t. het creëren van de
randvoorwaarden (voldoende elektriciteit, elektrolysecapaciteit, H2 certificering, opzetten
H2 importketens etc.)? De
95 miljoen voor waterstofinfrastructuur lijkt me ontoereikend.

Gerelateerd aan de vorige vraag: hoe zien zij de rol van lokale H2 productie vs import
H2?

Succes met de afronding!

Van: @minezk.nl>         
Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 14:02
Aan: @minezk.nl>; 

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

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>

Onderwerp: gespreksnotitie gesprek België t.a.v. staatssteun ArcelorMittal ivm TSN

Ha ,

254
10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e 10.2e
10.2e 10.2e 10.2e

10.2e 10.2e
10.2e 10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e 10.2e
10.2e 10.2e 10.2e

10.2e
10.2e 10.2e
10.2e

10.2e


Vragen voor Belgische overheid t.a.v. steun Arcelor Mittal Staalfabriek Gent


Annotatie

· Je kan kort aangeven dat wij geïnteresseerd zijn in hoe de Belgen Arcelor Mittal gaan ondersteunen in de investering in de bouw van een installatie voor DRI (Direct Gereduceerd Staal). Met name hoe de financiële ondersteuning plaats gaat vinden zijn we benieuwd naar. 

· Je kan aangeven dat we in NL een soort gelijke aanpak met de Nederlandse staalfabriek Tata Steel Nederland hebben. Namelijk in de Expression of Principles (EoP, zie toelichting).

· Medio september heeft Tata Steel Nederland aangekondigd ook de Direct-to-DRI route te willen toepassen in plaats van CCS. 

· Er liggen echter cruciale vragen onder, namelijk de mate van technische haalbaarheid (heeft NL voldoende groene waterstof, elektriciteit, infrastructuur) en mate van steunopties (beperkte mogelijkheden voor Europese en nationale subsidies, maatwerk, EU staatssteunkaders) om deze route te realiseren in een tijdslijn dat deze ook bijdragen aan de gestelde klimaatdoelstellingen van de NL industrie (Klimaatakkoord, CO2 heffing, EU: fit-for-55%). 

· In het kamerdebat in september is een toezegging gedaan om te onderzoeken welke steunopties NL zou kunnen geven aan Tata Steel voor de Direct-to-DRI route. Nog geen formele toezegging, wel inspanningsverplichting. 

· Daarom nu interessant om meer inzicht te krijgen in hoe België van plan is deze investering te ondersteunen en welke structuur daarvoor gebruikt wordt, zodat NL dat wellicht ook kan gaan toepassen. Tot slot is het traject richting Brussel heel interessant, hoe doen de Belgen dat? Hebben ze al gesprekken staan? Wat verwachten ze hiervan? Op welke termijn verwachten ze goedkeuring van Brussel? NL inschatting is namelijk dat toestemming van Brussel t.a.v. staatssteunkaders essentieel is voor evt. ondersteunen van de DRI-route wat verwacht wordt  een negatief effect te hebben op de tijdige inwerkingstelling van de DRI-route. 

Vragen

· Kan inzicht gegeven worden in hoe en waarom België/Vlaanderen de investering in de DRI-route financieel wilt ondersteunen?

· Kunt u meer inzicht geven in de specifieke plannen van ArcelorMittal met deze investering? Bijvoorbeeld: wanneer wilt AM overschakelen op waterstof? Er staat dat ze dat doen als waterstof rendabel is? Betekent dit als het even duur is als aardgas? Dit zou zo maar na 2030 kunnen zijn; hetzelfde jaar dat de ze emissie reducties willen realiseren.

· In de nieuwsberichten staat een investeringsondersteuning van 350miljoen vanuit Vlaanderen/België op een investering van 1,1 miljard. Is dat 350 miljoen per partij of gezamenlijk? Hoe gaat dit in zijn werk? Ik heb begrepen via de joint venture Finocas, kan daar meer inzicht in gegeven worden? Wat voor bedrijf is dit en op welke manier is het mogelijk om op deze wijze staatssteun van deze ordegrootte te geven aan ArcelorMittal? Met andere woorden op welke wijze neemt de overheid deel in dit project? Kunt u de constructie toelichten waarmee zowel ArcelorMittal als de Vlaamse overheid 700 miljoen euro investeren in het klimaatneutraal maken van het bedrijf? Hoe werkt het vehikel van de joint venture Finocas waar beide partijen in investeren?

· Er wordt aangegeven in het nieuwsbericht dat de investeringsondersteuning een lening is die terug betaald moet worden aan de joint venture. Kan meer inzicht gegeven worden in deze leningsstructuur en op welke termijn e.e.a. zou moeten worden terugbetaald? 

· Hoe ziet de Vlaams/federale overheid haar rol m.b.t. het creëren van de randvoorwaarden (voldoende elektriciteit, elektrolysecapaciteit, H2 certificering, opzetten H2 importketens etc.)? De 95 miljoen voor waterstofinfrastructuur lijkt me ontoereikend. 

· Gerelateerd aan de vorige vraag: hoe zien zij de rol van lokale waterstofproductie vs import van waterstof?

· In de nieuwsberichten wordt aangegeven dat Europese goedkeuring nog gezocht moet worden. In hoeverre kunnen staatssteunregels vanuit de Europese Commissie nog roet in het eten gooien voor deze deal? Wordt de kans op goedkeuring vanuit Brussel groot geacht t.a.v. staatssteun? Hoe wordt in contact getreden met Brussel over deze case? Op welke termijn wordt goedkeuring vanuit Brussel verwacht en verwachten jullie daadwerkelijk financiële steun te verlenen aan het bedrijf? 

· Tegen welke knelpunten loopt de Belgische overheid aan in het ondersteunen van deze DRI-route van ArcelorMittal? Hoe hebben ze die opgelost?

· Hoe denken AM competitief te blijven met het prijsverschil tussen DRI-staal en het traditionele hoogoven staal op te lossen? Hoe denken zij het duurdere staal te kunnen verkopen gezien de wereldwijde overcapaciteit van staal? 





Toelichting 

Dinsdag 28 september 2021, artikelen:

België biedt staalbedrijf ArcelorMittal financiële steun voor groene plannen (fd.nl)

ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met Belgische en Vlaamse regering: 1,1 miljard euro investering in koolstofneutrale technologieën in Gentse vestiging in North Sea Port - North Sea Port

ArcelorMittal investeert 1 miljard euro in groen staal | De Tijd


In het kort, samenvatting informatie in nieuwsberichten:

· Staalconcern ArcelorMittal investeert in zijn fabriek in Gent (Arcelor Mittal Belgium) 1,1 miljard euro in de productie van “groen staal”. Het betreft de bouw van een installatie voor direct gereduceerd ijzer (DRI) van 2,5 miljoen ton en twee nieuwe elektrische ovens. Zo’n DRI oven gebruikt gas in plaats van steenkool. Op termijn (wanneer rendabel is) kan dat gas vervangen worden door groene waterstof.

· Dinsdag 28 september 2021 tekende ArcelorMittal een intentieverklaring met de Belgische en Vlaamse regeringen voor de ondersteuning van deze investering de Gentse site. 

· De Europese Commissie moet de financiële steun nog goedkeuren. Begin volgend jaar verwacht ArcelorMittal Belgium uitsluitsel over Europese steun.

· De nieuwe installatie kost 1,1 miljard euro. De financiering verloopt via de joint venture Finocas. Die werd jaren geleden opgericht door de Vlaamse regering en ArcelorMittal. Beide partijen stoppen er elk 350 miljoen euro in via een kapitaal verhoging. Het is een lening zegt Vlaams minister president Jan Jambon (N-VA). Dat bedrag moet worden terugbetaald aan de joint venture. Beide partijen hebben 50% in Finocas. 

· Tegen 2030 zal dit leiden tot een vermindering van ongeveer 3 Mton CO emissies per jaar, samen met andere initiatieven zal ArcelorMittal Belgium 3,9 Mton per jaar kunnen verminderen, wat neer komt op zo’n 4% van de totale uitstoot van Vlaanderen. 

· De fabriek heeft nu twee hoogovens en produceert jaarlijks zo’n 5,5 miljoen ton staal. De twee hoogovens op de Gentse site – jaarlijks goed voor 9,6 Mton CO₂ uitstoot of 8 procent van de totale uitstoot van het land. De Gentse fabriek, werken zo’n 5000 mensen. 

· De Europese tak van ArcelorMittal wil de CO₂-emissie tegen 2030 met 35% verminderen

· Het is het derde verduurzamingsproject dat ArcelorMittal in twee maanden tijd heeft aangekondigd, na projecten in Canada en Spanje. 

· De federale overheid heeft in haar relance plan ook 95 miljoen klaar voor de inrichting van waterstofinfrastructuur die nodig is om onder meer de staalindustrie groener te laten werken. 

· Maandag kondigde de Europese Investeringsbank (EIB) aan dat ArcelorMittal een lening van 280 miljoen euro krijgt voor zijn onderzoek naar ‘decarbonisatie’. 

· Door deze investering zal ArcelorMittal Belgium een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van ArcelorMittal Europa om de CO₂ emissies met 35% te verminderen tegen 2030 en koolstofneutraal te worden tegen 2050. 

Korte analyse en vergelijking met TSN

· Er wordt niet zomaar een cheque uitgeschreven aan ArcelorMittal door Vlaanderen/België. 

· Vooralsnog lijkt dit nieuws een “intentieverklaring” voor een investeringsimpuls vanuit Vlaanderen en België, als de Europese Commissie de financiële steun goedkeurt. 

· De Vlamingen kunnen via een overheidsdeelneming via PMV (participatie maatschappij Vlaanderen) en een nationale tegenhanger hiervan een deelneming in een (deel) bedrijf nemen. Dat kan vanuit de overheid ondersteund worden met (achtergestelde of converteerbare) marktconforme leningen en algemeen geldende subsidies. In die (deel) entiteiten zit vaak ook een derde partner, bijvoorbeeld een technologieprovider of ontwikkelaar, daarnaast heb je banken. Die derden en die banken kunnen ook weer ondersteund worden met subsidies en garanties vanuit de overheid. Daarnaast zal Arcelor vermoedelijk ook Europese steun vragen, bijvoorbeeld uit het Innovation fund, en leningen lospeuteren bij EIB. Het kost een gespecialiseerd financieel team al snel meer dan een jaar om zo’n arrangement te maken. Doel is dat ook de overheid meeprofiteert (via PMV, rente, of converteerbare producten) als het goed gaat.

· Wel goed om deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden omdat voor TSN traject ook de weg richting Brussel van belang is voor mogelijk maken van financiële ondersteuning van de DRI route voor TSN. 

Het EoP tussen EZK/TSN

· Het lijkt daarbij op de dit jaar opgestelde Expression of Principles (EoP), een op inspanningen gerichte overeenkomst tussen EZK en Tata Steel Nederland (TSN).  Daarin is afgesproken welke stappen Tata en EZK de komende periode zullen doorlopen om de CO₂-reductie te realiseren en milieu- en gezondheidsoverlast voor de omgeving van Tata te verminderen. In de overeenkomst geeft TSN aan zich in te zetten om 5 Mton aan CO2 te reduceren in de komende jaren. Dit is substantieel meer dan de 3,3 Mton die ze (naar huidige beste inschatting) nodig heeft om de CO2-heffing voor de industrie te ontlopen in 2030. 

· De Staat stelt hiertegenover zich in te spannen om knelpunten op het gebied van o.a. infrastructuur en vergunningverlening weg te nemen. Daarnaast worden eerder gemaakte afspraken over het terugdringen van milieulast, geluidshinder en andere vormen van overlast voor de omgeving bekrachtigd. Hiertoe zijn I&W en de Provincie Noord-Holland nauw betrokken. In de EoP worden geen financiële toezeggingen gedaan. Wel wordt erkenning gegeven aan het feit dat Tata Steel en de Staat in gesprek blijven om te bekijken of het huidige instrumentarium passend is om de verduurzaming van de industrie te ondersteunen. Ook wordt erkenning gegeven aan het feit dat Tata Steel bij de Staat heeft aangegeven niet alle kosten voor CO2-reductie zelf te kunnen dragen. 


Hieronder aantal kerngetallen (schatting cijfers media/voorbereiding debat):

		

		ArcelorMittal Belgium

		Tata Steel Nederland



		CO₂ uitstoot

		· De twee hoogovens op de Gentse site – jaarlijks goed voor 9,6 Mton CO₂ uitstoot of 8 procent van de totale uitstoot van het land.

		· TSN stoot per jaar 12,6 miljoen ton CO₂ uit per jaar, 7% van NL CO₂ uitstoot





		Productie staal 

		· De fabriek heeft nu twee hoogovens en produceert jaarlijks zo’n 5,5 MTon staal

		· 7,2 Mton vloeibaar staal productie per jaar   1,8 ton CO₂ per ton staal





		Direct-to-DRI

		· Bouw installatie DRI 2,5 miljoen ton en twee nieuwe elektrische ovens. Eerst aardgas dan groene waterstof. 

· CO₂ reductie 3Mton 



		· Bouw installatie DRI’s van 2,5 Mton

· Gebaseerd op Roland Berger Rapport: 3,9 Mton reductie in 2030. Aanvullende maatregelen kunnen in 2030 tot 5Mton reductie leiden. Vervolgonderzoek nog nodig.   





		Afspraken reductie

		· Intentieverklaring financiële ondersteuning Vlaanderen/België, als goedkeuring Brussel, verwacht begin volgend jaar.

		· EoP: 2030 – 40% CO₂ reductie – Circa 5 Mton

· Klimaatakkoord: 2030 – 30% CO₂ reductie – circa 3,4 Mton(?)





		Werknemers op locatie

		· 5000

		· 9000















 





Op ons verzoek spreekt de NL ambassade in Brussel, aanstaande maandag of dinsdag met haar
counterpart bij Belgische ministerie over de beloofde overheidssteun van België/Vlaanderen aan
ArcelorMittal van 350 miljoen op een investering van 1,1 miljard. Europese goedkeuring moet
nog volgen.

Zij vroeg mij een aantal vragen op te stellen die zij kan meenemen voor dit gesprek.
Zie hiertoe in de bijlage de notitie met ook achtergrondinformatie over het nieuwsbericht en de
links naar deze nieuwsartikelen.

Ik zal deze rond 16.00uur aan haar versturen, zodat zij voorbereid naar het gesprek kan gaan.
Mochten jullie specifieke(re) vragen hebben die nuttig zijn om bij dit gesprek in te brengen voor
vergelijking/input/analyse van de TSN casus voor inventarisatie van mogelijke Nederlandse
steunopties voor TSN, hoor ik het graag.
Mocht vandaag niet lukken, dan graag uiterlijk maandag zodat deze punten nagestuurd kunnen
worden.

Veel dank alvast!

Groet,
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Vragen voor Belgische overheid t.a.v. steun Arcelor Mittal Staalfabriek Gent 

Annotatie 
• Je kan kort aangeven dat wij geïnteresseerd zijn in hoe de Belgen Arcelor Mittal gaan

ondersteunen in de investering in de bouw van een installatie voor DRI (Direct Gereduceerd 
Staal). Met name hoe de financiële ondersteuning plaats gaat vinden zijn we benieuwd naar. 

• Je kan aangeven dat we in NL een soort gelijke aanpak met de Nederlandse staalfabriek Tata
Steel Nederland hebben. Namelijk in de Expression of Principles (EoP, zie toelichting).

• Medio september heeft Tata Steel Nederland aangekondigd ook de Direct-to-DRI route te willen
toepassen in plaats van CCS. 

• Er liggen echter cruciale vragen onder, namelijk de mate van technische haalbaarheid (heeft
NL voldoende groene waterstof, elektriciteit, infrastructuur) en mate van steunopties (beperkte
mogelijkheden voor Europese en nationale subsidies, maatwerk, EU staatssteunkaders) om
deze route te realiseren in een tijdslijn dat deze ook bijdragen aan de gestelde
klimaatdoelstellingen van de NL industrie (Klimaatakkoord, CO2 heffing, EU: fit-for-55%).

• In het kamerdebat in september is een toezegging gedaan om te onderzoeken welke
steunopties NL zou kunnen geven aan Tata Steel voor de Direct-to-DRI route. Nog geen
formele toezegging, wel inspanningsverplichting. 

• Daarom nu interessant om meer inzicht te krijgen in hoe België van plan is deze investering te
ondersteunen en welke structuur daarvoor gebruikt wordt, zodat NL dat wellicht ook kan gaan
toepassen. Tot slot is het traject richting Brussel heel interessant, hoe doen de Belgen dat?
Hebben ze al gesprekken staan? Wat verwachten ze hiervan? Op welke termijn verwachten ze
goedkeuring van Brussel? NL inschatting is namelijk dat toestemming van Brussel t.a.v. 
staatssteunkaders essentieel is voor evt. ondersteunen van de DRI-route wat verwacht wordt
een negatief effect te hebben op de tijdige inwerkingstelling van de DRI-route.

Vragen 
• Kan inzicht gegeven worden in hoe en waarom België/Vlaanderen de investering in de DRI-

route financieel wilt ondersteunen?
• Kunt u meer inzicht geven in de specifieke plannen van ArcelorMittal met deze investering?

Bijvoorbeeld: wanneer wilt AM overschakelen op waterstof? Er staat dat ze dat doen als
waterstof rendabel is? Betekent dit als het even duur is als aardgas? Dit zou zo maar na 2030
kunnen zijn; hetzelfde jaar dat de ze emissie reducties willen realiseren.

• In de nieuwsberichten staat een investeringsondersteuning van 350miljoen vanuit
Vlaanderen/België op een investering van 1,1 miljard. Is dat 350 miljoen per partij of
gezamenlijk? Hoe gaat dit in zijn werk? Ik heb begrepen via de joint venture Finocas, kan daar
meer inzicht in gegeven worden? Wat voor bedrijf is dit en op welke manier is het mogelijk om
op deze wijze staatssteun van deze ordegrootte te geven aan ArcelorMittal? Met andere
woorden op welke wijze neemt de overheid deel in dit project? Kunt u de constructie toelichten 
waarmee zowel ArcelorMittal als de Vlaamse overheid 700 miljoen euro investeren in het
klimaatneutraal maken van het bedrijf? Hoe werkt het vehikel van de joint venture Finocas
waar beide partijen in investeren?

• Er wordt aangegeven in het nieuwsbericht dat de investeringsondersteuning een lening is die
terug betaald moet worden aan de joint venture. Kan meer inzicht gegeven worden in deze
leningsstructuur en op welke termijn e.e.a. zou moeten worden terugbetaald? 

• Hoe ziet de Vlaams/federale overheid haar rol m.b.t. het creëren van de randvoorwaarden
(voldoende elektriciteit, elektrolysecapaciteit, H2 certificering, opzetten H2 importketens etc.)?
De 95 miljoen voor waterstofinfrastructuur lijkt me ontoereikend. 

• Gerelateerd aan de vorige vraag: hoe zien zij de rol van lokale waterstofproductie vs import
van waterstof?

• In de nieuwsberichten wordt aangegeven dat Europese goedkeuring nog gezocht moet worden. 
In hoeverre kunnen staatssteunregels vanuit de Europese Commissie nog roet in het eten
gooien voor deze deal? Wordt de kans op goedkeuring vanuit Brussel groot geacht t.a.v.
staatssteun? Hoe wordt in contact getreden met Brussel over deze case? Op welke termijn
wordt goedkeuring vanuit Brussel verwacht en verwachten jullie daadwerkelijk financiële steun
te verlenen aan het bedrijf?

• Tegen welke knelpunten loopt de Belgische overheid aan in het ondersteunen van deze DRI-
route van ArcelorMittal? Hoe hebben ze die opgelost?

• Hoe denken AM competitief te blijven met het prijsverschil tussen DRI-staal en het traditionele
hoogoven staal op te lossen? Hoe denken zij het duurdere staal te kunnen verkopen gezien de
wereldwijde overcapaciteit van staal?
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Toelichting  
Dinsdag 28 september 2021, artikelen: 
België biedt staalbedrijf ArcelorMittal financiële steun voor groene plannen (fd.nl) 
ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met Belgische en Vlaamse regering: 1,1 miljard euro 
investering in koolstofneutrale technologieën in Gentse vestiging in North Sea Port - North Sea Port 
ArcelorMittal investeert 1 miljard euro in groen staal | De Tijd 

In het kort, samenvatting informatie in nieuwsberichten: 

• Staalconcern ArcelorMittal investeert in zijn fabriek in Gent (Arcelor Mittal Belgium) 1,1 miljard
euro in de productie van “groen staal”. Het betreft de bouw van een installatie voor direct
gereduceerd ijzer (DRI) van 2,5 miljoen ton en twee nieuwe elektrische ovens. Zo’n DRI oven
gebruikt gas in plaats van steenkool. Op termijn (wanneer rendabel is) kan dat gas vervangen
worden door groene waterstof.

• Dinsdag 28 september 2021 tekende ArcelorMittal een intentieverklaring met de Belgische en
Vlaamse regeringen voor de ondersteuning van deze investering de Gentse site. 

• De Europese Commissie moet de financiële steun nog goedkeuren. Begin volgend jaar
verwacht ArcelorMittal Belgium uitsluitsel over Europese steun.

• De nieuwe installatie kost 1,1 miljard euro. De financiering verloopt via de joint venture
Finocas. Die werd jaren geleden opgericht door de Vlaamse regering en ArcelorMittal. Beide
partijen stoppen er elk 350 miljoen euro in via een kapitaal verhoging. Het is een lening zegt
Vlaams minister president Jan Jambon (N-VA). Dat bedrag moet worden terugbetaald aan de
joint venture. Beide partijen hebben 50% in Finocas. 

• Tegen 2030 zal dit leiden tot een vermindering van ongeveer 3 Mton CO emissies per jaar, 
samen met andere initiatieven zal ArcelorMittal Belgium 3,9 Mton per jaar kunnen
verminderen, wat neer komt op zo’n 4% van de totale uitstoot van Vlaanderen. 

• De fabriek heeft nu twee hoogovens en produceert jaarlijks zo’n 5,5 miljoen ton staal. De twee
hoogovens op de Gentse site – jaarlijks goed voor 9,6 Mton CO₂ uitstoot of 8 procent van de
totale uitstoot van het land. De Gentse fabriek, werken zo’n 5000 mensen. 

• De Europese tak van ArcelorMittal wil de CO₂-emissie tegen 2030 met 35% verminderen
• Het is het derde verduurzamingsproject dat ArcelorMittal in twee maanden tijd heeft

aangekondigd, na projecten in Canada en Spanje. 
• De federale overheid heeft in haar relance plan ook 95 miljoen klaar voor de inrichting van

waterstofinfrastructuur die nodig is om onder meer de staalindustrie groener te laten werken. 
• Maandag kondigde de Europese Investeringsbank (EIB) aan dat ArcelorMittal een lening van

280 miljoen euro krijgt voor zijn onderzoek naar ‘decarbonisatie’. 
• Door deze investering zal ArcelorMittal Belgium een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie

van ArcelorMittal Europa om de CO₂ emissies met 35% te verminderen tegen 2030 en
koolstofneutraal te worden tegen 2050. 

Korte analyse en vergelijking met TSN 
• Er wordt niet zomaar een cheque uitgeschreven aan ArcelorMittal door Vlaanderen/België.
• Vooralsnog lijkt dit nieuws een “intentieverklaring” voor een investeringsimpuls vanuit

Vlaanderen en België, als de Europese Commissie de financiële steun goedkeurt. 
• De Vlamingen kunnen via een overheidsdeelneming via PMV (participatie maatschappij

Vlaanderen) en een nationale tegenhanger hiervan een deelneming in een (deel) bedrijf
nemen. Dat kan vanuit de overheid ondersteund worden met (achtergestelde of
converteerbare) marktconforme leningen en algemeen geldende subsidies. In die (deel) 
entiteiten zit vaak ook een derde partner, bijvoorbeeld een technologieprovider of
ontwikkelaar, daarnaast heb je banken. Die derden en die banken kunnen ook weer
ondersteund worden met subsidies en garanties vanuit de overheid. Daarnaast zal Arcelor
vermoedelijk ook Europese steun vragen, bijvoorbeeld uit het Innovation fund, en leningen 
lospeuteren bij EIB. Het kost een gespecialiseerd financieel team al snel meer dan een jaar om
zo’n arrangement te maken. Doel is dat ook de overheid meeprofiteert (via PMV, rente, of
converteerbare producten) als het goed gaat.

• Wel goed om deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden omdat voor TSN traject ook de
weg richting Brussel van belang is voor mogelijk maken van financiële ondersteuning van de
DRI route voor TSN.

Het EoP tussen EZK/TSN 
• Het lijkt daarbij op de dit jaar opgestelde Expression of Principles (EoP), een op inspanningen 

gerichte overeenkomst tussen EZK en Tata Steel Nederland (TSN).  Daarin is afgesproken 
welke stappen Tata en EZK de komende periode zullen doorlopen om de CO₂-reductie te
realiseren en milieu- en gezondheidsoverlast voor de omgeving van Tata te verminderen. In de

https://fd.nl/bedrijfsleven/1414150/belgie-biedt-staalbedrijf-arcelormittal-financiele-steun-voor-groene-plannen-o2i1cayGeZz9?utm_medium=social&utm_source=app&utm_campaign=earned&utm_content=20210929&utm_term=app-ios
https://www.northseaport.com/arcelormittal-ondertekent-intentieverklaring-met-belgische-en-vlaamse-regering-11-miljard-euro-investering-in-koolstofneutrale-technologieen-in-gentse-vestiging-in-north-sea-port
https://www.northseaport.com/arcelormittal-ondertekent-intentieverklaring-met-belgische-en-vlaamse-regering-11-miljard-euro-investering-in-koolstofneutrale-technologieen-in-gentse-vestiging-in-north-sea-port
https://www.tijd.be/ondernemen/zware-industrie/arcelormittal-investeert-1-miljard-euro-in-groen-staal/10335239


overeenkomst geeft TSN aan zich in te zetten om 5 Mton aan CO2 te reduceren in de komende 
jaren. Dit is substantieel meer dan de 3,3 Mton die ze (naar huidige beste inschatting) nodig 
heeft om de CO2-heffing voor de industrie te ontlopen in 2030.  

• De Staat stelt hiertegenover zich in te spannen om knelpunten op het gebied van o.a. 
infrastructuur en vergunningverlening weg te nemen. Daarnaast worden eerder gemaakte
afspraken over het terugdringen van milieulast, geluidshinder en andere vormen van overlast
voor de omgeving bekrachtigd. Hiertoe zijn I&W en de Provincie Noord-Holland nauw
betrokken. In de EoP worden geen financiële toezeggingen gedaan. Wel wordt erkenning
gegeven aan het feit dat Tata Steel en de Staat in gesprek blijven om te bekijken of het
huidige instrumentarium passend is om de verduurzaming van de industrie te ondersteunen. 
Ook wordt erkenning gegeven aan het feit dat Tata Steel bij de Staat heeft aangegeven niet
alle kosten voor CO2-reductie zelf te kunnen dragen.

Hieronder aantal kerngetallen (schatting cijfers media/voorbereiding debat): 
ArcelorMittal Belgium Tata Steel Nederland 

CO₂ uitstoot • De twee hoogovens op de
Gentse site – jaarlijks
goed voor 9,6 Mton CO₂
uitstoot of 8 procent van
de totale uitstoot van het
land.

• TSN stoot per jaar 12,6 miljoen ton
CO₂ uit per jaar, 7% van NL CO₂
uitstoot

Productie staal • De fabriek heeft nu twee
hoogovens en produceert
jaarlijks zo’n 5,5 MTon
staal

• 7,2 Mton vloeibaar staal productie per
jaar   1,8 ton CO₂ per ton staal

Direct-to-DRI • Bouw installatie DRI 2,5
miljoen ton en twee
nieuwe elektrische ovens. 
Eerst aardgas dan groene
waterstof.

• CO₂ reductie 3Mton

• Bouw installatie DRI’s van 2,5 Mton
• Gebaseerd op Roland Berger Rapport: 

3,9 Mton reductie in 2030. 
Aanvullende maatregelen kunnen in
2030 tot 5Mton reductie leiden. 
Vervolgonderzoek nog nodig.

Afspraken 
reductie 

• Intentieverklaring
financiële ondersteuning
Vlaanderen/België, als
goedkeuring Brussel, 
verwacht begin volgend
jaar.

• EoP: 2030 – 40% CO₂ reductie – Circa
5 Mton

• Klimaatakkoord: 2030 – 30% CO₂
reductie – circa 3,4 Mton(?)

Werknemers op 
locatie 

• 5000 • 9000



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: Persvragen over Tata voor Process Control
Datum: maandag 4 oktober 2021 18:00:02

Dank!!
Ik ga het uitzoeken, komt goed.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 4 okt. 2021 om 17:55 heeft 
@minezk.nl> het volgende geschreven:


Hi ,

vraag t.a.v van groeifonds etc weet ik niet. Heb je daar zelf contacten om iemand
mee te laten lezen op dat onderdeel van e vraag.
Misschien kan je e.e.a. vragen bij  of bij K&E?

Groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 4 oktober 2021 17:44
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: Re: Persvragen over Tata voor Process Control

Prima schrap zin over staatsteun regels overtreden. Zeg binnen de staatsteun
regels of zo
@  gaat toch over ontwikkeling van groene waterstof?
We hebben op Prinsjesdag toch veel meer geld beschikbaar gemaakt voor
waterstof infra?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 4 okt. 2021 om 16:25 heeft 
@minezk.nl> het volgende geschreven:


Hoi ,

Bedankt, voorzet voor antwoord ziet er goed uit. Zie hieronder mijn
aanvullingen/aanscherping in blauw.
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kleine opmerking: “Groen Staal plan” à doelen ze daarmee op FNV plan of plan van
TSN om over te stappen op DRI route?
Ik neem aan dat de journalist ze over een kam scheert, maar goed om dat scherp in
beantwoording mee te nemen.
Wij houden DRI route TSN aan. Bedrijf is immers degene die maatregelen gaat
doorvoeren. 

, akkoord zo? morgenochtend 10.00uur moet antwoord naar de journalist.

Groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 4 oktober 2021 15:52
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: FW: Vragen over Tata voor Process Control

Hi beiden,

Kan een van jullie mij helpen met onderstaande?

Deze journalist vraagt: gaat de overheid bijdragen aan het Groen Staal plan? En vraagt
ons en passant om ook nog iets te zeggen over de quote helemaal onderaan over Shell,
maar dat is zo hypothetisch dat we daar niet zoveel mee kunnen.

Voorstel voor antwoord:
In de eerder door Tata Steel Nederland en EZK opgestelde Expression of Principles (EoP),
heeft EZK toegezegd zich in te spannen om knelpunten op het gebied van onder andere
infrastructuur en vergunningverlening weg te nemen. In de EoP worden geen financiële
toezeggingen gedaan. Wel wordt erkenning gegeven aan het feit dat Tata Steel
Nederland en de Staat in gesprek blijven om te bekijken of het huidige instrumentarium
passend is om de verduurzaming van de industrie te ondersteunen.
Ook heeft EZK in dit kader toegezegd in gesprek te willen met Brussel over op welke
manier er eventueel steun gegeven kan worden aan de DRI-route van Tata Steel
Nederland zonder daarbij de Europese staatssteunregels te overtreden. Daarvoor is het
nu eerst van belang dat Tata Steel Nederland hun business case voor de DRI-route
verder uitwerkt, bijvoorbeeld op financieel en technisch gebied. Inzicht in hoeveel
groene waterstof wanneer en tegen welke kosten nodig is, is van belang om te kunnen
inventariseren welke overheidsbijdrage voor de DRI verduurzamingsroute van Tata
Steel Nederland mogelijk en wenselijk is. Tata Steel Nederland en FNV hebben besloten
om voor de uitwerking van de business case van de DRI-route het 
Rapport te gebruiken. Resultaten worden dit najaar verwacht. rondkrijgt. Pas als de
business case af is en de behoefte voor overheidsbijdrage concreet wordt voor de DRI-
route, kan daarover concreet met Brussel en Tata Steel Nederland in gesprek gegaan
worden.
Intussen zet Nederland stappen op het gebied van de benodigde infrastructuur.
Nederland heeft via het Nationaal Groeifonds €338 miljoen uitgetrokken voor groene
waterstof en investeert daarnaast €35 miljoen per jaar in de Rijksbegroting. Ook heeft
het kabinet een onderzoek aangekondigd naar hoe bestaande gasleidingen aangepast
kunnen worden voor het transport van waterstof (daar lees je hier meer over).
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Wat vinden jullie van bovenstaande? De journalist wil het graag morgenochtend om
10:00 hebben.

Groet,

Van: @icloud.com> 
Verzonden: maandag 4 oktober 2021 12:13
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: Vragen over Tata voor Process Control

Beste ,

Zoals zojuist besproken per telefoon: ik schrijf een artikel over de
vergroening van Tata Steel voor Process Control, vakblad voor de
Nederlandse procesindustrie.

Mijn algemene vraag is: gaat de Nederlandse overheid bijdragen aan
het Groen Staal plan (het FNV Groen Staal Plan) is vrijwel identiek aan
de route die Tata nu zelf wil gaan bewandelen. En zo ja, hoe en
hoeveel?

Onderaan de mail vind je een paar quotes uit het artikel waar je op
zou kunnen reageren. Lacin is de FNV bestuurder. De rest spreekt
voor zich.
Wat betreft de laatste quote: zou jij de vraag die journalist 

 stelt over Shell kunnen beantwoorden?

Dank voor je moeite vast.

Met vriendelijke groeten,

Wetenschapsjournalist
06 

@icloud.com

Subsidie
“We mikken in Nederland vooral op CCS en steken daar heel veel geld
in vanuit de SDE++ subsidie”, weet Lacin. “Voor groene waterstof en
de route naar groene waterstof wordt echter nauwelijks geld
gereserveerd, terwijl nu blijkt dat de EU die route toch sterk
prefereert.”
Het tussenrapport van Roland Berger en de wens van de EU om via de
groene waterstof te verduurzamen, wil niet zeggen dat het kabinet
ineens de portemonnee trekt voor de verbouwing van Tata Steel.
Desondanks heeft Tata al toegezegd de oorspronkelijk CCS-route te
laten varen en in te willen zetten op de Groen Staal route, los van de
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beschikbaarheid van subsidies. “En de subsidie daarvan is op dit
moment nog onzeker”, verduidelijkt Lacin. “Wel is het zo dat alle
politieke partijen hun steun hebben verleend aan het zoeken naar een
manier om de verduurzaming van Tata middels de groene route te
subsidiëren. Maar dat betekent dus niet dat die subsidie al geregeld
is.”
De geschatte kosten voor de Groen Staal route bedragen zo’n 1,4
miljard euro.

Tata Steel IJmuiden voorlichter  vertelt: “We hebben
inderdaad de keuze gemaakt voor de route naar CO2-vrij staal in 2050
middels waterstof. De hulp van de overheid is daarbij echter
onontbeerlijk op een aantal terreinen. Niet alleen als het gaat om
subsidies, maar ook met betrekking tot de vergunningen en de
infrastructuur. We zijn op dit moment bezig om die waterstofroute
verder uit te werken en voor het einde van het jaar kunnen we daar
meer over vertellen.”

Niet alleen Tata
Het Belgische Arcelormittal kondigde recent aan om, net als Tata,
ingrijpend te willen vergroenen. De Belgen denken zo’n 1,1 miljard
euro nodig te hebben voor de vergroening. In tegenstelling tot de
situatie van Tata heeft de Belgische overheid al toegezegd het
leeuwendeel van deze vergroening te zullen betalen. Journalist 

stelde in Trouw op 3 oktober vast dat het niet alleen om de
1,4 miljard voor Tata gaat. Want wat gebeurt er als BP, Esso en Shell
ook om een rijksbijdrage vragen? “Is het te verdedigen als een groot
bedrijf als Shell, dat veel winst betaalt aan aandeelhouders en voor
miljarden met overtollig kasgeld eigen aandelen inkoopt, bij de
overheid zou vragen naar vergroeningssubsidies?”, vraagt  in
het dagblad.
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Ebbehout 31

1507 EA ZAANDAM

Date: 30 september 2021 

Subject: Beoordeling inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen (reactie op uw brief 

van 24 maart 2021 voor wat betreft het onderdeel ‘lucht’) 

Our reference: Beantwoording brief d.d. 24 maart 2021 ODNZKG deel 2 

Your reference 

Pages   

10196804/19768556 
38 

Geachte heer , 

Wij ontvingen uw brief van 24 maart 2021 per e-mail van 25 maart 2021 (met bovengenoemd 

zaak- en documentnummer), waarin u ingaat op de door ons verstrekte informatie inzake de 

emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).  

Uw brief heeft betrekking op de luchtemissies. U geeft aan dat de door Tata Steel ingediende 

rapportages nog niet volledig worden bevonden en dat de ingediende minimalisatieanalyse en 

het Vermijdings- en reductieprogramma nog niet aantonen dat Tata Steel voldoet aan de 

minimalisatieverplichting. 

Op 19 mei jl. heeft Tata Steel een eerste reactie verstuurd op uw brief van 24 maart jl., waarin 
een eerste terugkoppeling is gegeven op hoe wij invulling geven aan de 
minimalisatieverplichting op het gebied van de reguliere emissies, van de ongewone 
voorvallen/niet reguliere emissies en waarom wij de focus hebben gelegd op de grootste 
bronnen, zoals hierboven beschreven. 

U heeft ons laten weten dat vóór 1 oktober 2021 invulling dient te worden gegeven aan de 
minimalisatieverplichting en het vermijdings- en reductieprogramma dient te worden 
toegestuurd. Met deze brief voldoen wij aan dit verzoek. Hierin vindt u meer informatie en uitleg 
over de onderbouwing van onze keuzes. Tevens is een uitgebreider vermijdings- en 
reductieprogramma toegevoegd.   

In de bijlagen zijn de diverse bevindingen uit uw brief benoemd en voorzien van onze  reactie. 
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Page 2 

Ten slotte hechten wij eraan om het volgende onder uw aandacht te brengen: 

In lijn met het landelijk overheidsprogramma om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen 

(ZZS) in Nederland terug te dringen, heeft Tata Steel eind vorig jaar bij uw Omgevingsdienst 

een inventarisatie met een eerste vermijdings- en reductieprogramma ingediend om de uitstoot 

van ZZS vanaf de site in IJmuiden aanzienlijk te verminderen. Een aantal van deze 

reductiemaatregelen is inmiddels al geïmplementeerd of van start gegaan. Zo is er inmiddels 

een elektrofilter voor de sinterkoelers van de Sinterfabriek in gebruik genomen. Daardoor is 

onder meer de emissie van lood voor deze bron geminimaliseerd. Verder is het project gestart 

om een ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek te bouwen, waarmee de uitstoot van ZZS fors 

zal worden gereduceerd. Bij de Koudbandwalserij wordt momenteel een filterinstallatie met 

naverbrander gebouwd. Begin 2022 zal daardoor de uitstoot van PAK-stoffen verder afnemen. 

Bij de Sinterfabriek loopt momenteel een proef om PAK-stoffen te reduceren door een 

verhoogde injectie van kool. 

Tata Steel spant zich tot het uiterste in om de uitstoot van ZZS te reduceren en zal waar 

mogelijk maatregelen versneld uitvoeren. Daarbij geven wij prioriteit aan het realiseren van 

maatregelen die op zo kort mogelijke termijn het grootst mogelijke positieve effect op de 

leefomgeving hebben.  

Voor het hierbij ingediende vermijdings- en reductieprogramma is 97% van de ZZS-

emissiebronnen van de site beschouwd. Voor de overige bronnen met een geringe impact op 

de omgeving zal een separaat plan worden gemaakt.  

Dit vermijdings- en reductieprogramma heeft daarnaast als doel om de emissies van ongewone 

voorvallen aan te pakken. Voor meer dan 60% van de ongewone voorvallen zijn in het 

programma maatregelen opgenomen om de effecten hiervan te verminderen. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld en zijn uiteraard tot 

een nadere toelichting en overleg bereid.   

Hoogachtend, 

Tata Steel IJmuiden BV 

 

Director Health Safety Security & Environment 

10.2e
10.2e
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Brief ODNZKG 24 maart 2021  
Onderdeel lucht  
Minimalisatieverplichting Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS) 

ODNZKG: 
1) Minimalisatieverplichting Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS)
Vanaf 1 januari 2016 is in het Activiteitenbesluit (Ab) een definitie voor ZZS opgenomen.
De wettelijke grondslag voor de minimalisatieverplichting van ZZS, betreft artikel 2.4, tweede
lid van het Activiteitenbesluit (Ab). Uit deze bepaling volgt, dat emissies van ZZS naar de lucht
zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, tot een minimum
beperkt.
De ingediende inventarisatierapporten tonen nog niet aan dat u voldoet aan deze
minimalisatieverplichting.
In de huidige rapportage wordt aangegeven dat bij 17 emissiepunten van de in totaal
213 bekende emissiepunten, maatregelen worden genomen om de uitstoot van ZZS te
verminderen. De onderbouwing waarom alleen op deze punten maatregelen worden genomen
ontbreekt. Tevens ontbreekt er een overzicht van de mogelijk toepasbare maatregelen ter
reductie van ZZS.
Om te voldoen aan de minimalisatieverplichting, dient u alle mogelijke maatregelen bij alle
emissiepunten aantoonbaar en navolgbaar te beschouwen. In de rapportage dienen hierom bij
alle emissiepunten alle toepasbare technieken voor de ZZS-reductie te worden beschouwd. Op
basis van deze informatie kunt u een onderbouwde rapportage indienen voor de prioritering
van de aanpak van de ZZS.

Reactie TATA STEEL 
1.1 Minimalisatie; primaire focus op de bronnen met de hoogste ZZS-emissie 
Tata Steel heeft een strategie ontwikkeld en in uitvoering om zo snel mogelijk een reductie te 
bewerkstelligen van de ZZS-emissie waarmee een immissiereductie behaald wordt in de 
leefomgeving. In deze paragraaf wordt de strategie beschreven. 

Tata Steel heeft in 2019 alle luchtemissiebronnen, die werkelijk ZZS emitteren en die mogelijke 
ZZS kunnen emitteren, geïnventariseerd. De ZZS-inventarisatie is in december 2020 aan de 
ODNZKG gestuurd en op de website van Tata Steel gepubliceerd.  
Op basis van de emissiemetingen, kennis van de emissiebronnen en kennis van 
installaties/processen  gaat Tata Steel er vanuit dat in de ZZS-inventarisatie alle relevante ZZS-
emissiebronnen van de werkelijke emissies benoemd zijn. 
De werkelijke geïnventariseerde ZZS-emissie is gebaseerd op emissiemetingen aan 
schoorstenen en dakopeningen. Waar emissie-metingen niet mogelijk zijn, is gebruik gemaakt 
van kengetallen uit de literatuur, waaronder de BREF IJzer en Staal, Bericht Nr. ESG 13 A/87, 
Bergbau-Forschung GmbH, Ueber die Abschaetzung der Emissionen von Staub, CO, SO2, H2S, 
NH3, HCN, CH4, sonstige Aliphaten, BTX und PAH aus den Ofentueren der Kokerei 2 von 
Hoogovens IJmuiden en andere documenten. 

De emissiemetingen zijn uitgevoerd door de geaccrediteerde meetafdeling van Tata Steel, in 
een aantal gevallen(≤ 10%) door externe geaccrediteerde meetbureaus en dit alles onder 
toezicht van de ODNZKG.  
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Tata Steel heeft met de ZZS-inventarisatie en de werkelijke ZZS-emissies een analyse uitgevoerd 
om te bepalen welke ZZS het meest worden geëmitteerd en die direct van invloed kunnen zijn 
op de gezondheid in de leefomgeving en het milieu. Het doel van deze analyse is om te bepalen 
waar in het Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen de focus op gericht moet zijn 
om zo snel als mogelijk ZZS-emissiereductie en -immissiereductie in de leefomgeving te 
bereiken.  

Resultaat van de analyse: 

Tabel 1

MVP2
Som 

MVP1+MVP2+ERS

Zware 

metalensom(6): 

As, Be, Cd, 

Hg, Ni en Pb

MVP1 

PAKsom 

(46)

 Benzeen
Dioxinen 

som(26)

PCBsom 

(18) 

zware 

metalensom(6)+ 

PAKsom(46)+ 

benzeen+ Dioxinen 

som(26)+PCBsom 

(18)

ZZS-emissie kg/jaar → 1916 2547 2631 0,0002714 0,00003 7094

In % van de totale ZZS-

emissie1 Tata Steel →
26% 35% 36% 0% 0% 97%

Bron: ZZS-emissie-inventarisatie

1Totale ZZS-emissie Tata Steel = 7290 kg/jaar

MVP1 ERS

Belangrijkste ZZS-emissie Tata Steel; inventarisatie december 2020

kg/jaar

Conclusie van de analyse:  
De ZZS-emissie van Tata Steel bestaat hoofdzakelijk uit Zware metalensom(6) + PAKsom(46) + 
Benzeen. Ondanks dat Dioxinsom(26) en PCBsom(18) in hoeveelheid weinig bijdragen, zijn deze 
stoffen van groot belang voor de gezondheid en daarom zijn zij meegenomen in het opstellen 
van het Vermijdings- en reductieprogramma. 

Met deze conclusie heeft Tata Steel onderzoek uitgevoerd naar de ZZS-emissiebronnen die het 
meeste van de in tabel 1 genoemde ZZS emitteren. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een 
Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen waarbij die bronnen worden 
geminimaliseerd die tussen de 94% en 100% van de geselecteerde ZZS-emissiecomponenten 
emitteren, zie tabel 2. 

Tabel 2 MVP2 ERS 
Zw. met. som: 

As, Be, Cd, 

Hg, Ni en Pb

Pb 
PAKsom 

(46)
Benzeen

Dioxinen 

som(26)

PCBsom 

(18) 

Werkelijke emissie totaal Tata in  kg/jaar 1916 1513 2547 2631 2,71E-04 3,00E-05

Emissie geselecteerde bronnen in kg/j 1793 1468 2541 2536 2,69E-04 3,00E-05

94% 97% 100% 96% 99% 100%

Reductiestreven in kg/jaar 1190 1036 1232 752 1,50E-04 2,13E-05

Reductiestreven werkelijke emissie in % van totaal Tata 62% 68% 48% 29% 55% 71%

Bron: ZZS-emissie-inventarisatie en reductiestreven maatregelen

MVP1

Emissie geselecteerde bronnen in % van totaal Tata
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Als voorbeelden van de uitkomst van het onderzoek zijn de verdeling van de ZZS-emissies van 
de geselecteerde bronnen in een grafiek weergegeven voor de Zware metalensom(6), Pb en 
PAKsom(46)  

Grafiek a; bron: ZZS-emissieinventarisatie 

Grafiek b; bron: ZZS-emissieinventarisatie 
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Grafiek c; bron: ZZS-emissieinventarisatie 

De analyse heeft ertoe geleid dat voor Pb 90% (exclusief PEFA, Branderij, dak en jaloezieën en 
SIFA, Doekfilter RGR)  en voor PAKsom(46) 100% van de verantwoordelijke bronnen een 
maatregel wordt getroffen met een reductiestreven van totaal 68% voor Pb en 48% voor 
PAKsom(46). Tevens worden de zware metalensom(6)-, Benzeen-, Dioxinensom(26)- en 
PCBsom(18)-emissies fors gereduceerd. 

Met de geselecteerde bronnen is het uiteindelijke Vermijdings- en reductieprogramma met 
maatregelen opgesteld. In hoofdstuk 3 Vermijdings- en reductieprogramma en de bijlage wordt 
ingezoomd op de individuele bronmaatregelen. 

1.2 Minimalisatie; focus op overige ZZS-emissiebronnen  
Naast de ZZS-emissiebronnen die in het Vermijdings- en reductieprogramma zijn opgenomen, 
zijn er meer bronnen die ZZS emitteren. Deze overige ZZS-bronnen vertegenwoordigen een 
klein deel van de totale ZZS-emissie van Tata Steel, zie tabel 1. 
Tata Steel heeft bij het opstellen van het voorgenomen Vermijdings- en reductieprogramma 
ervoor gekozen om de ZZS-emissie van de bronnen met de hoogste ZZS-emissie met prioriteit 
te reduceren. Tata Steel is reeds gestart met uitvoering van het Vermijdings- en 
reductieprogramma (nu 24 bronnen), zie hoofdstuk 3. 
De vervolgstap is om de overige bronnen te beoordelen die niet in het ZZS-reductieprogramma 
zijn opgenomen. 
In overleg met de ODNZKG zal worden bepaald waar het mogelijk en zinvol is om een 
Kosteneffectiviteitsonderzoek uit te voeren. Vooruitlopend op het onderzoek heeft Tata Steel 
een analyse uitgevoerd naar de huidige geplaatste reinigingstechnieken die samen met de ZZS-
emissie als basis dienen voor verder onderzoek. 
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Tabel 3 Vermij-

dings- en 

reductie-

programma

Aantal 

ZZS-

emissie-

bronnen

ZZS-

maatregel 

2020-2025

Doekfilter Gas-

wasser

Actief-

koolfilter

Ther-

mische 

naverbra

nder

Separato

r/baffels/ 

water-

sproeiers

/latex

e-filter SCR+SNCR Geen

24 x

84 x 2
a

54 x

2 x

12 x

4 x

2 x

39
b
 (30

diffuse 

bronnen)

x

 a 2 doekfilters zijn nageschakeld met een actief-koolfilter
  b De 39 bronnen waar geen reinigingstechniek is geplaatst zijn bronnen met zeer lage emissies.

Geplaatste reinigingstechnieken bij Tata Steel

Vooralsnog lijkt het niet zinvol om voor de bronnen waar bijvoorbeeld voor stofvormige 
componenten een doekfilter als reinigingstechniek is geplaatst nog een nageschakelde techniek 
te installeren. Dit vanwege het feit dat een doekfilter de best beschikbare techniek is om 
stofvormige ZZS te reduceren. Met andere woorden: de ZZS-emissie van een bron met alleen 
stofvormige componenten is met een doekfilter geminimaliseerd. Voor de uit te voeren 
kosteneffectiviteits-onderzoeken is Tata Steel voornemens dit extern aan te besteden waarbij 
Pb en PAKsom(46) met prioriteit worden opgepakt. Omtrent de voortgang van het onderzoek 
zal worden afgestemd met de ODNZKG. 

ODNZKG: 
2) Ongewone voorvallen
Bij de uitgevoerde verspreidingsberekeningen worden ongewone voorvallen normaal
gesproken niet meegenomen omdat op basis van een eenmalig incident niet goed
gemodelleerd kan worden op een jaargemiddelde emissie. Op jaarbasis komen er bij Tata Steel
echter een groot aantal ongewone voorvallen voor, die effect kunnen hebben op de
luchtkwaliteit. De uitstoot van ZZS vanwege de vele ongewone voorvallen belast de
leefomgeving in aanzienlijke mate, zodat ook maatregelen ter voorkoming van ongewone
voorvallen beschouwd moeten worden. In de rapportage dient u de ongewone voorvallen mee
te nemen waarbij wordt beschouwd bij welke ongewone voorvallen (mogelijk) ZZS vrijkomen.
Op deze manier kan nagegaan worden welke ongewone voorvallen meegenomen moeten
worden in de minimalisatieverplichting van ZZS.

Reactie TATA STEEL 
2.1 Algemeen 
Met betrekking tot ons standpunt aangaande ongewone voorvallen verwijzen wij naar de brief 
van 19 mei 2021.  De emissies van ongewone voorvallen zijn onbedoeld en niet te voorspellen 
en kunnen dus niet worden gereguleerd door middel van algemene regels. Die algemene regels 
hebben daar naar hun aard geen betrekking op. Dit geldt dus ook voor de 
minimalisatieverplichting. 
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Echter Tata Steel is zich bewust dat ongewone voorvallen een onderwerp van groot belang is 
voor de leefomgeving. Ondanks dat ongewone voorvallen niet te voorspellen zijn, heeft Tata 
Steel wel de ongewone voorvallen onder de loep genomen en een analyse uitgevoerd. 

2.2 Focus op ongewone voorvallen  
De OD NZKG stelt dat Tata Steel dermate veel ongewone voorvallen heeft dat ze meegenomen 
moeten worden in de immissieberekeningen. 
Tata Steel begrijpt de redenering en ziet ook dat vanuit de leefomgeving dit verwacht wordt. 
Helaas is het niet mogelijk dat dit met enige significantie op te leveren is. Op voorhand is niet 
bekend welke ongewone voorvallen plaats zullen vinden. Omdat deze onbekend zijn, zijn ook 
de groottes van de emissies bij ongewone voorvallen niet te kwantificeren. 
De tijdsduur van een ongewoon voorval met emissies is meestal kort waardoor de dan 
heersende meteorologie zeer bepalend is;  iets wat in het emissie-verspreidingsmodel Stacks 
niet ‘past’. De ongewone voorvallen worden bij de ODNZKG gemeld en bij bepaalde meldingen 
wordt ook een opgave gedaan van de emissie. Deze opgegeven emissies zijn niet als 
kwantitatief te beschouwen maar als kwalitatief. 
Kortom: deze emissies meenemen in de immissieberekeningen lijkt ons niet mogelijk. 
Het is praktisch ook niet mogelijk om op voorhand, d.w.z. zonder dat zich al een ongewoon 
voorval heeft voorgedaan, informatie te verstrekken over de emissie van ZZS als gevolg van 
ongewone voorvallen en over de mogelijkheden om die emissie te voorkomen of te beperken. 

2.2.1 Effecten van het Vermijdings- en reductieprogramma op ongewone voorvallen 
Om meer inzicht te krijgen heeft Tata Steel een analyse uitgevoerd in de meest voorkomende 
gemelde ongewone voorvallen/niet reguliere emissies van 2017 tot en met 2020 en de 
milieueffecten van het Vermijdings- en reductieprogramma. Resultaat van de analyse 
ongewone voorvallen is in tabel 4 samengevat. 
2017-2020: gemiddeld heeft Tata Steel 2532 meldingen per jaar geregistreerd over emissies 
naar de lucht.  
Ondanks de onvoorspelbaarheid van ongewone voorvallen is een poging ondernomen om een 
schatting te maken van het effecten van het Vermijdings- en reductieprogramma op de 
ongewone voorvallen. 
Van elke bronmaatregel is ingeschat wat voor reductie-effect de maatregel kan hebben op de 
ongewone voorvallen, dit is uitgedrukt in een percentage.  
Voorbeeld: Werkeenheid OSF2; dakemissie laadhal heeft gemiddeld 332 ongewone voorvallen 
per jaar met een onbekende emissie x. Met de OSF2-maatregel wordt een reductie-effect  
verwacht op 332 ongewone voorvallen van 50%. Dat kan zijn op de hoeveelheid x en/of op het 
aantal ongewone voorvallen, dat is echter zoals eerder gezegd niet te kwantificeren. Per bron is 
het effect van de maatregel verschillend.  
Het aantal ongewone voorvallen van de Werkeenheden waar een maatregel effect heeft op de 
ongewone voorvallen is gesommeerd, zijnde 1627. Het voorgestelde Vermijdings- en 
reductieprogramma heeft een reductie-effect op zo’n 1627 meldingen van de ongewone 
voorvallen per jaar van verschillende bronnen. Vervolgens is er gedeeld door het totaal aantal 
ongewone voorvallen (2532) en ontstaat er een emissiereductie-effect op 64% van het totaal 
aantal ongewone voorvallen/meldingen per jaar. 
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Tabel 4

Gemiddeld 

aantal 

meldingen 

per jaar

Effect 

Vermij-

dings- 

en 

reductie

plan?

HOO, HO6 ovenhuis (dakemissie met afz.) 608 Ja

HOO, HO7 ovenhuis (dakemissie met afz.) 369 Ja

KGF1 198 Ja

KGF2 114 Ja

OSF2, dakemissie laadhal 332 Ja

Grondstoffenlogistiek, opslagen/openbonnen 91 Ja

Pelletfabriek 39 nee

Sinterfabriek 39 nee

Totaal aantal medlingen van Tata Steel gemiddeld per jaar 2532

Het Vermijdings- en reductieprogramma heeft effect op 1627 meldingen

Het Vermijdings- en reductieprogramma heeft effect op 64% van het totaal aantal meldingen

Bron: database MELK

Aantal meest voorkomende meldingen gemiddeld per jaar van ongewone voorvallen 2017-2020

Werkeenheid/emissiebron↓

2.2.2 Vervolgonderzoek ongewone voorvallen 
Tata Steel gaat de volgende onderzoeken/reductie uitvoeren: 

1. Begonnen wordt met het beter duiden van de ongewone voorvallen en welke relevant
zijn voor de luchtkwaliteit.

2. Van de ongewone voorvallen die het meest voorkomen wordt getracht een schatting te
maken van de hoeveelheid ZZS die jaarlijks wordt geëmitteerd. Deze schatting wordt
gerelateerd aan de hoeveelheid reguliere ZZS-emissie.

3. In het Vermijdings- en reductieprogramma van Tata Steel zijn maatregelen opgenomen
om het milieueffect van ongewone voorvallen te reduceren.

ODNZKG: 
3) Vermijdings- en reductieprogramma
Daarnaast bent u verplicht een Vermijdings- en reductieprogramma zoals bedoeld in artikel
2.20 van de Activiteitenregeling op te stellen. Dit artikel luidt: Vermijdings- en
reductieprogramma’s van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in artikel 2.4, zesde lid, onder a,
van het besluit, bevatten in ieder geval:
a. een overzicht van mogelijkheden en technieken ter voorkoming en ter beperking van de
emissies;
b. met betrekking tot de technieken, bedoeld in onderdeel a, informatie over:
1°. het rendement;
2°. de validatie;
c. informatie over de bedrijfszekerheid en de kosten;
d. informatie over afwenteleffecten.
In de toelichting op de reductiemaatregelen 2020-2025 wordt voor de prioriteitenstelling
verwezen naar het Ab, dat is wel erg summier. Er dient hierom dan ook een Vermijdings- en
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reductieprogramma te worden opgesteld dat voldoet aan artikel 2.20 van de 
Activiteitenregeling.  

Reactie TATA STEEL 
3.1 Vermijdings- en reductieprogramma 
Tata Steel heeft gekozen om primair de focus te leggen op de bronnen met de hoogste ZZS-
emissie. Dit heeft geleid tot het volgende Vermijdings- en reductieprogramma 2020-2025: 

Tabel 5
Emissie-

bron
ZZS

1

2

3

4

5

6

7
Dioxinen som(26); PCBsom(18), Zware 

metalen som(6); PAKsom(46)

8
Dioxinen som(26); Zware metalen 

som(6); PAKsom(46) 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 PAKsom(46), formaldehyde, fenol

19

20

21

22

23

24 Zware metalen som(6)

25 Harsco, convertorslakstof Zware metalen som(6)

Ad tabel 5:

a) Voor de realisatietermijn en de details van de reductiemaatregelen wordt verwezen naar de bijlage: Gegevens per individuele bron-reductiemaatregel.

b) Ter volledigheid is de maatregel van bedrijf Harsco als toevoeging opgenomen. Harsco rapporteert hier separaat over.

GSL; openbronnen Roadmap+. Veelvoud van maatregelen, zie bijlage.

Roadmap+. Plaatsen Steamboxen

KGF2, deuren

PAKsom(46) en benzeen

Roadmap+.1) Maatregelen geur (stapsgewijs); 2) Individuele 

ovendrukregeling; 3) Mechanische afdichting 4) revisie ovenwanden    + 

Intensiveren inspectie en onderhoud

KGF2, vulgatdeksels

KGF2, klimpijpen

OSF, dakemissie converter 21

OSF, dakemissie converter 31 

KGF1, deuren
PAKsom(46) en benzeen Intensiveren inspectie en onderhoud

KGF1, vulgatdeksels

HOO, HO6 ovenhuis (dakemissie met afz.)
Zware metalen som(6)

Roadmap+.1) Betere afzuiging ovenhuis tijdens ongewone voorvallen.  

2) Verbeterde detectieHOO, HO7 ovenhuis (dakemissie met afz.)

OSF, droogstanden OSF2 Roadmap+. 1)  Stap1, recirculatie; 2) Stap2, nieuw; 

PEFA,  branderij, fluorwassers 14.11/14.16 Roadmap+. Doekfilter en DeNOx

SIFA; doekfilter RGR Proef uitvoeren met om met meer HOK Dioxinen/PAKsom te reduceren

SIFA, sinterkoeler 11; warme klep

SIFA, sinterkoeler 21; warme klep

SIFA, sinterkoeler 31; warme klep

OSF, dakemissie converter 11 
Dioxinen som(26),  PCBsom(18), Zware 

metalen som(6); PAKsom(46)
Roadmap+. Betere afzuiging dak laadhal

Vermijdings-en reductieprogramma 2020-2025

SIFA, sinterkoeler 11; koude klep

SIFA, sinterkoeler 21; koude klep

SIFA, sinterkoeler 31; koude klep

Zware metalen som(6) Installeren van Elektrofilter 42 (ESP42) waarmee de afgassen afkomstig van de sinterkoelers worden gereinigd.

Activiteit / installatie Reductiemaatregel

KB2, H2-ovens Schermgas
PAKsom(46) 

PAK's worden gereduceerd met actief koolfilters gevolgd door een 

elektrische RTO naverbrander.KB2, HNX-ovens Schermgas

HOO, HSF 3 luchtbehandelingskasten stopmassaopslag 
PAKsom(46)  

 1) stopmassa van externe leveranciers met laag PAK-gehalte 2) 

optimaliseren van bestaande actief koolfiltersHOO, HSF  afzuiging draaitafel en inpaklijn 

Toelichting voortgangsuitvoering van het Vermijdings- en reductieprogramma 
In december 2020 is bij de ODNZKG een voorgenomen Vermijdings- en reductieprogramma 
ingediend met 17 bronnen. Het nu ingediende plan is uitgebreid met een uitsplitsing van alle 
bronnen(24) waarop een reductiemaatregel van toepassing is, hetgeen in lijn is met de ZZS-
emissie-inventarisatie. Toegevoegd zijn alle bronmaatregelen en per reductiemaatregel zijn 
informatieve gegevens toegevoegd. 
Het reductieprogramma is verder uitgebreid met een onderzoeksplan voor de Rookgasreiniging 
van de Sinterfabriek om te komen tot verdere Paksom(46)-minimalisatie. 
Tata Steel is ondertussen gestart om de maatregelen uit het Vermijdings- en 
reductieprogramma uit te voeren om snel immissiereductie te behalen voor de leefomgeving. 
Het berekenen van de kosteneffectiviteit is in zoverre dan ook niet meer relevant. Wel zijn de 
projectkosten opgenomen om een indicatie te geven van de investeringen. 

In de bijlage zijn de gegevens per individuele bron-reductie-maatregel toegevoegd waaronder 
het ZZS-reductiepercentage. Het reductiepercentage heeft betrekking op de gekwantificeerde 
ZSS-emissie uit de ZZS-emissie-inventarisatie die in december 2020 is gepubliceerd. Dit 
percentage, en daarmee de reductiepercentages van totaal Tata Steel, zijn geen keiharde 
waarden waar een claim op gelegd kan worden. Het is een eerste schatting op basis van de 
huidige inzichten, in de tijd zal hier meer duidelijkheid over komen. 
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Voor enkele bronnen heeft Tata Steel al maatregelen geïmplementeerd: 
1. Met ingang van januari 2021 is de productie van de hulpstoffenfabriek (HSF) van PAK-

houdend materiaal (stopmassa) volledig stilgelegd. Tata Steel gebruikt nu externe
stopmassa waarvan uit de uitgevoerde duurproef is gebleken dat die veilig ingezet kan
worden. Door vooralsnog tijdelijke inzet van deze externe stopmassa is de PAK-emissie
vanuit de HSF gestopt. Door de ODNKG is een vergunning verleend voor de installatie
van een aanvullende filterinstallatie bij de HSF. Daarna volgt een proef om de
beheersing van de emissie te kunnen realiseren.  Totdat alle maatregelen zijn genomen,
de installatie-aanpassingen opgeleverd zijn en in gebruik genomen, zal de productie van
eigen stopmassa niet worden hervat.

2. In mei 2021 is de reinigingsinstallatie(elektrofilter) bij de sinterkoelers in bedrijf
genomen waardoor voor deze bron onder andere de Pb-emissie is geminimaliseerd.

3. Bij de rookgasreiniging van de Sinterfabriek loopt een uitgebreide proef om vast te
stellen of met het injecteren van meer of andere absorptiemiddelen de PAKsom(46) en
dioxinensom(26) verder geminimaliseerd kan worden. De resultaten van dit onderzoek
worden in Q1 2022 geëvalueerd. Tevens zal een vervolgonderzoek plaatsvinden naar
mogelijke andere maatregelen.

4. In Q2 2021 is de eerste stap van de ZZS-reductie bij de droogstanden gerealiseerd.
5. Bij KGF 2 zijn 2021 een aantal maatregelen genomen om de diffuse emissie rondom de

baterijen bij KGF 2 te reduceren. Dat heeft geleid tot een forse daling van de
deurenemissie (PAKsom(46) en geur van KGF2 en dat is gevisualiseerd in onderstaande
grafiek:

3.2 Het aantal emissiebronnen met een ZZS-minimalisatie 
Het Vermijdings- en reductieprogramma heeft betrekking op de minimalisatie van 24 Tata 
Steelbronnen. Dit zijn niet de enige bronnen die zijn of worden geminimaliseerd. Op basis van 
de analyse uit tabel 3 is op te maken dat veel bronnen uitgerust zijn met een Best Beschikbare 
reinigingsTechniek (BBT) om ZZS-emissies te reduceren. 
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Voor stofvormige componenten is een doekfilter de BBT om de emissies te minimaliseren. Voor 
gasvormige koolstofhoudende componenten is een naverbrander een BBT. 
Dat betekent dat als Tata Steel het vermijdings-en reductieprogramma heeft uitgevoerd 
vooralsnog in totaal minimaal 110 emissiebronnen zijn geminimaliseerd voor ZZS. Van de 
overige bronnen zal nog beoordeeld worden of het mogelijk en reëel is om verder te kunnen 
minimaliseren, zie paragraaf 1.2. 

3.3 Geschatte emissiereductie van Pb en PAKsom(46) voor de komende jaren 
In de bijgevoegde grafieken is weergegeven hoe het verwachte emissiereductiestreven voor Pb 
en PAKsom(46) naar verwachting zal gaan plaatsvinden.  

Grafiek 1; Pb 

In 2021 is reinigingsinstallatie(electrofilter) van de sinterkoelers in bedrijf genomen. Voor Pb zal 
de grootste daling het gevolg zijn van de inbedrijfstelling van de onstoffingsinstallatie van de 
nieuwe rookgasreiniging van de Pelletfabriek met als aanname het jaar 2024 voor deze grafiek. 
Hierbij is gesteld dat de Pb-reductie voor het volledige jaar 2024 wordt bereikt.  

Grafiek 1; bron: EMJV 2019/ZZS-emissie-inventarisatie 

Grafiek 2; PAKsom(46) 

In 2021 is de verwachte PAKsom(46)-reductie van de KGF2 al voor een deel gerealiseerd. Begin 
2022 zal de PAKsom(46)-reductie van de KB-gloeiovens zijn gerealiseerd. Hierbij is voor de 
grafiek gesteld dat de PAKsom(46)-reductie in Q1 2022 voor het volledige jaar 2022 wordt 
bereikt met uitzondering van enkele kleine bronnen waarvan de reductieuitvoering gestart is en 
volledig zijn geminimaliseerd in 2023. 
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Grafiek 2; bron:  ZZS-inventarisatie 

3.4 Effecten van het Vermijdings- en reductieprogramma 
Het Vermijdings- en reductieprogramma heeft als primair doel om zoveel en zo snel als 
mogelijk is een reductie van de belangrijkste en hoogste ZZS emissies te realiseren. Naast de 
reductie van ZZS worden ook andere milieurelevante componenten fors gereduceerd zoals 
fijnstof, grof stof (zie tabel 6), andere stofgebonden metalen (niet zijnde ZZS) en geur. Voor 
geur wordt een afname verwacht van de geurbelasting voor de directe woon-/leefomgeving 
van ongeveer 85 %. 

Tabel 6

PM10  fijn 

stof

> PM10 grof

stof

Geschatte reductie van de ZZS-maatregelen in kg/jaar 210.065 319.297

Verwachte reductie in % van totale emissie Tata Steel 30% 27%

Bron: EMJV 2019

Verwachte reductie stofvormige componenten Vermijdings- en reductieprogramma

Ook deze niet-ZZS-reducties in de emissies zullen leiden tot lagere concentraties 
verontreinigingen en minder hinder in de leefomgeving van Tata Steel waardoor de 
luchtkwaliteit verbetert met minder depositie/stofneerslag en geurhinder. 
Dat betekent dat de positieve effecten op de immissiereductie van het ZZS-Vermijdings- en 
reductieprogramma in de leefomgeving van Tata Steel verder reiken dan alleen de reductie van 
ZZS. 

4) Toekomstige productieconfiguratie
Tata Steel heeft een strategie ontwikkeld om de CO2-emissie drastisch te verminderen. Hierbij
worden niet meer kolen als reductiemiddel ingezet maar waterstof. De realisatie van dit traject
zal vele jaren gaan duren en is nu nog in een pril stadium. Dit programma zal ook een effect
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hebben op de productieconfiguratie en daarmee ook de emissiereductie van ZZS. Zodra daar 
meer duidelijkheid is zullen we de effecten op de ZZS-minimalisatie ook meenemen in de ZZS 
rapportages. 
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Bijlage: Gegevens per individuele bron-reductiemaatregel 

Tabel 5
Emissie-

bron
ZZS

1

2

3

4

5

6

7
Dioxinen som(26); PCBsom(18), Zware 

metalen som(6); PAKsom(46)

8
Dioxinen som(26); Zware metalen 

som(6); PAKsom(46) 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 PAKsom(46), formaldehyde, fenol

19

20

21

22

23

24 Zware metalen som(6)

25 Harsco, convertorslakstof Zware metalen som(6)

Ad tabel 5:

a) Voor de realisatietermijn en de details van de reductiemaatregelen wordt verwezen naar de bijlage: Gegevens per individuele bron-reductiemaatregel.

b) Ter volledigheid is de maatregel van bedrijf Harsco als toevoeging opgenomen. Harsco rapporteert hier separaat over.

GSL; openbronnen Roadmap+. Veelvoud van maatregelen, zie bijlage.

Roadmap+. Plaatsen Steamboxen

KGF2, deuren

PAKsom(46) en benzeen

Roadmap+.1) Maatregelen geur (stapsgewijs); 2) Individuele 

ovendrukregeling; 3) Mechanische afdichting 4) revisie ovenwanden    + 

Intensiveren inspectie en onderhoud

KGF2, vulgatdeksels

KGF2, klimpijpen

OSF, dakemissie converter 21

OSF, dakemissie converter 31 

KGF1, deuren
PAKsom(46) en benzeen Intensiveren inspectie en onderhoud

KGF1, vulgatdeksels

HOO, HO6 ovenhuis (dakemissie met afz.)
Zware metalen som(6)

Roadmap+.1) Betere afzuiging ovenhuis tijdens ongewone voorvallen.  

2) Verbeterde detectieHOO, HO7 ovenhuis (dakemissie met afz.)

OSF, droogstanden OSF2 Roadmap+. 1)  Stap1, recirculatie; 2) Stap2, nieuw; 

PEFA,  branderij, fluorwassers 14.11/14.16 Roadmap+. Doekfilter en DeNOx

SIFA; doekfilter RGR Proef uitvoeren met om met meer HOK Dioxinen/PAKsom te reduceren

SIFA, sinterkoeler 11; warme klep

SIFA, sinterkoeler 21; warme klep

SIFA, sinterkoeler 31; warme klep

OSF, dakemissie converter 11 
Dioxinen som(26),  PCBsom(18), Zware 

metalen som(6); PAKsom(46)
Roadmap+. Betere afzuiging dak laadhal

Vermijdings-en reductieprogramma 2020-2025

SIFA, sinterkoeler 11; koude klep

SIFA, sinterkoeler 21; koude klep

SIFA, sinterkoeler 31; koude klep

Zware metalen som(6) Installeren van Elektrofilter 42 (ESP42) waarmee de afgassen afkomstig van de sinterkoelers worden gereinigd.

Activiteit / installatie Reductiemaatregel

KB2, H2-ovens Schermgas
PAKsom(46) 

PAK's worden gereduceerd met actief koolfilters gevolgd door een 

elektrische RTO naverbrander.KB2, HNX-ovens Schermgas

HOO, HSF 3 luchtbehandelingskasten stopmassaopslag 
PAKsom(46)  

 1) stopmassa van externe leveranciers met laag PAK-gehalte 2) 

optimaliseren van bestaande actief koolfiltersHOO, HSF  afzuiging draaitafel en inpaklijn 

De volgende gegevens zijn opgenomen in het Vermijdings- en reductieprogramma per bronmaatregel: 

1 Omschrijving van de reinigingstechniek 

2 Rendement/ vermindering ZZS % / kg/jr. Geef hier aan wat de vermeden totale emissie- en marginale 

emissiereductie is. 

3 Bedrijfszekerheid/ validatie Beschrijf de bedrijfszekerheid en validatie van de mogelijke bronaanpak of 

reductiemethode. Geef aan of het alternatief zich (voldoende) heeft 

bewezen in de praktijk. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van casus studie. 

Het bedrijf kan ook eigen inzichten voor nieuwe technieken of gebruik van 

alternatieven aangeven. 

4 Afwenteleffecten en integrale afweging Afwenteleffecten (cross-media effects)  

Verplaatst de emissie van de ZZS naar een ander milieucompartiment of 

naar een andere plaats in de keten? Bijvoorbeeld van lucht naar water. Of 

als de hoeveelheid afval met ZZS toeneemt.  

Integrale afweging 

Heeft het alternatief een andere negatieve invloed op het milieu? Denk aan 

energie- en hulpbronnengebruik, afname van milieukwaliteit, afval, 

recycling of maatschappelijk effect.  

5 Kosten 

6 Kostenbepalende parameters 

7 R&D-onderzoeksvragen Voor zover nodig 

Prioritering maatregelen  Invullen als er meerdere maatregelen zijn 

1 Onderbouwing van prioriteitsmaatregelen Onderbouw welke maatregelen voorrang krijgen en welke niet met speciale 

aandacht voor milieu-impact en integrale afweging. 

2 Acties die nodig zijn voor uitvoering 
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3 Doelen van de diverse acties 

4 Tijdsplanning 

R&D Wanneer van toepassing 

5 Onderzoeksvragen; voor zover nodig 

5a Acties voor een vervolgonderzoek 

5b Tijdsplanning 
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1 en 2 - KB2, H2 ovens schermgas en HNX ovens schermgas 
Maatregel → Nageschakelde techniek 

Beschrijvingen↓ 

1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 

De emissiepunten op het dak worden aangesloten op 2 verzamelleidingen. Eén verzamelleiding voor de HNx 
gloeiovens en één voor de H2 ovens. 

PAK's in de Emissie worden afgevangen met actief koolfilters (AK). Voor zowel de HNx- als de H₂ -ovens 
worden twee AK filters geplaatst. Eén operationeel en één redundant, zodat er 100% van de tijd PAK's kunnen 
worden afgevangen. Er worden dus in totaal vier AK filters geplaatst. 

Downstream de AK filters wordt een elektrische RTO naverbrander. (Regeneratieve Thermische Oxidatie) 
geplaatst. Hierin worden alle kleine koolwaterstoffen, alle koolwaterstoffen kleiner dan 5 koolstofatomen) en 
overgebleven PAK's van de stromen uit de AK's geoxideerd en omgezet in water en kooldioxide. Dit proces 
vindt plaats bij 750 °C. Benzeen (C6H6) wordt grotendeels in het actiefkoolfilter verwijderd  en komt 
dus niet meer in de RTO. Dit geldt voor alle grotere koolwaterstoffen (C5 en hogere). Als er toch Benzeen in de 
RTO komt dan moet het setpoint van de RTO naar 850 °C om de ketens te breken en vervolgens te oxideren. 
Bij een hogere temperatuur verloopt, de reactie sneller of dat deze nodig is om de reactie opgang te brengen 
zal bepaald worden. Het breken van de Benzeenring gebeurd bij hogere temperatuur dus in dat geval is een 
temperatuur van min. 850 °C nodig, gaat sneller bij 1000 °C. Let op bij 1000 °C heb je wel weer last van 
stikstofoxiden.Daarom is er voor gekozen om grotere koolwaterstoffen af te vangen d.m.v. actiefkool filter, en de 
kleinere koolwaterstoffen (C4 en lager) samen met waterstof na te verbranden in de RTO.  

2 Rendement/ 
vermindering ZZS % / 
kg/jr. 

Stap1.Na de AK filters 
99.9% voor PAK's (MVP1) 
Vermeden emissie 
MVP1: 493 kg/jr. 
MVP2: 0 kg/jr. 
gO2: 0 kg/jr. 

Na de RTO Naverbrander 99,9 % 
Vermeden emissie 
MVP1: 1 kg/jr. (494 kg/jr. incl. stap 1) 
MVP2: 1,892 kg/jr. 
gO2: 19,399 kg/jr. 

3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 

AK filters worden wereldwijd ingezet om ZZS-en zoals PAK's af te vangen. Bij TATA STEEL worden dergelijke 
filters ingezet bij de stopmassa opslag van de hoogovens. De bedrijfszekerheid is 100% omdat filters, 
ventilatoren en andere belangrijke onderdelen dubbel zijn uitgevoerd. De terugvaloptie bij de zeer 
onwaarschijnlijke situatie dat de installatie faalt, is het afschakelen van de stolpgloeierij. 

Wereldwijd worden er honderden RTO's ingezet om ZZS-en te oxideren en om te zetten in water en 
kooldioxide. De installaties worden met brandstof of met elektriciteit bedreven. Het voordeel van de elektrische 
RTO is dat er geen Noₓ uitstoot is van opwarmbranders en geen extra kooldioxide uitstoot door de verbranding 
van aardgas (NG) in dergelijke branders.  Er komt een positie voor monstername in de schoorsteen van de 
naverbrander 

4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 

De ZZS-en worden afgevangen in actief kool (AK). Zodra het bed verzadigd is, wordt deze vervangen. De silo 
met verzadigd AK wordt naar een gecertificeerde verwerker buiten het terrein gebracht. De ZZS-en worden niet 
verplaatst naar een ander milieu compartiment. 

De kleine koolwaterstoffen die door het AK niet worden afgevangen, worden na thermische oxidatie omgezet in 
water en kooldioxide. De verbranding van waterstof dat aanwezig is in het afgas wordt gebruikt als 
energieleverancier. Bij een te kort aan waterstof wordt elektrische energie gebruikt om het oxidatie proces op 
peil te houden. Daar alle ZZS-en geoxideerd worden in de RTO vindt er geen cross media effect. De 
koolstoffilters raken op den duur vervuild (daarom zijn er twee van – er is 1 filter in gebruik en 1 filter standby). 
De werking van een filter wordt gemonitord en als het filter “vol” is wordt overgegaan op het andere filter. 
Gebuikte filters worden door een gespecialiseerd bedrijf (Desotec) opgehaald en verwerkt. Dit gaat middels een 
contract waarbij ook direct een schoon filter wordt geplaatst.  

5 Kosten Geschatte Investeringskosten: 
EUR. 5.500.000. 

Geschatte Operationele kosten: 
EUR. 300.000 

Opbrengsten: 
EUR. 0 
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6 Kostenbepalende 
parameters 

Capex (investering): 
- PDP fase.
- Proof of concept.
- Basic engineering.
- Bouwaanvraag.
- Leveren en aanleggen verzamelleidingen.
- Leveren en aanleggen civiele installaties (fundering, e-ruimte en bestrating)
- Leveren en installeren van elektrische installatie (voeding, communicatie en software)
- Leveren en installeren van proces installaties (AK filters, naverbrander en schoorsteen)

Opex (operationele kosten): 
- Spare parts;
- huurcontract AK filters;
- Trainingen.

7 R&D-
onderzoeksvragen 

onderzocht/ gemeten zijn: 
-Werkelijke emissie over langere periode;
- Afwezigheid aangetoond van chloor, fluor en H2S in de emissie (kunnen dioxines veroorzaken bij
verbranding);
onderzoek naar milieuneutrale methode van naverbranding;

Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 

Prioritering 
maatregelen    ↓ 
→ 

Nageschakelde techniek 

1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 

Wettelijke verplichting 

2 Acties die nodig zijn 
voor uitvoering 

3 Doelen van de diverse 
acties 

4 Tijdsplanning Februari 2022 

R&D↓ 

5 Onderzoeksvragen; 
voor zover nodig 

Geen 

5
a 

Acties voor een 
vervolgonderzoek 

Geen 

5
b 

Tijdsplanning Geen 
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3 - HOO, HSF 3 luchtbehandelingskasten stopmassaopslag 
Maatregel( kunnen meerdere 
zijn) → 

1 2 3 

Beschrijvingen↓ 

1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 

Minimaliseren van hoeveelheid teer 
in de stopmassa 

Toepassen PAK vrije 
stopmassa 

Technische, afschermende 
maatregelen stopmassa 

2 Rendement/ vermindering ZZS % 
/ kg/jr. 

5%/jaar 100% 50% 

3 Bedrijfszekerheid/ validatie Toepassing van Glydol lijkt voor 
95% succesvol. Dit is een 
permanente wijziging van de 
samenstelling van de stopmassa. 
PAK reductie verwacht 25-30% op 
basis van volumes teer; nog geen 
metingen uitgevoerd.  

Verwerkbaarheid en effect op 
vuurvast van de haard moeten 
worden aangetoond 
(voorwaarde) 

Maatregelen om de stopmassa 
af te schermen van de 
leefomgevingslucht zolang 
deze warm is (maximale 
uitdamping PAK).  
Geen validatie; trial and error 
met een acceptabele 
beoordeling. Vaststellen 
resultaat met emissie meting 

4 Afwenteleffecten en integrale 
afweging 

A) Nee
I) Nee; er wordt gebruik gemaakt
van een aanvullende grondstof

A; I: vermoedelijk geen 
effecten; afhankelijk van 
toegevoegde componenten als 
plaatsvervanger van teer 

A; I: vermoedelijk geen 
effecten. Afval plastic zakken. 

5 Kosten Kosten niet hoog;  
ntb; voor alle maatregelen geldt op 
dit moment dat er meerdere opties 
zijn met een verschillend 
kostenplaatje. 

500 k€/jaar duurder 
(operationele kosten); 

Gering; 

6 Kostenbepalende parameters ntb Alternatieve stopmassa Alternatieve 
verpakkingsmetode 

7 R&D-onderzoeksvragen Ja; keramisch lab is ingezet voor 
alternatieve stopmassa 

Keramisch lab is hier betrokken 
voor testen en advies en 
analyse 

Nvt 

Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 

Prioritering maatregelen    ↓ 
→ 

1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 

Prio 1) Deze activiteiten hebben de 
hoogste prioriteit i.v.m. de 
bronaanpak 

Prio 2) Omdat de impact 
hiervan maximaal is heeft dit 
de hoge prioriteit (tweede) als 
alternatief voor 1) 

Prio 1) Omdat de impact 
hiervan maximaal is heeft als 
ondersteuning van maatregel 
1) 

2 Acties die nodig zijn voor 
uitvoering 

Andere alternatieven staan in het 
charter 'Stopmassa reductie 
Teer/PAK's'. Uitvoering door  
Werkgroep Stopmassa. 

Andere alternatieven staan in 
het charter 'Stopmassa 
reductie Teer/PAK's'. 
Uitvoering door  Werkgroep 
Stopmassa. 

Maatregelen om de stopmassa 
af te schermen van de 
leefomgevingslucht zolang 
deze warm is (maximale 
uitdamping PAK).  
Laten uitvoeren van een 
emissiemeting 

3 Doelen van de diverse acties Reductie teer Bruikbare teervrije stopmassa Maximale afscherming PAK 
damp 

4 Tijdsplanning Ongoning komende 5 jaar Proeven lopen gedurende 
2021-2022 

2021 

R&D↓ 

5 Onderzoeksvragen; voor zover 
nodig 

Nee; wel is R&D Keramisch lab 
ingezet voor ontwikkelen en testen 
alternatieve stopmassa 

Nee; wel is R&D Keramisch lab 
ingezet voor ontwikkelen en 
testen alternatieve stopmassa 

Nee 

5
a 

Acties voor een 
vervolgonderzoek 

nvt (vooralsnog) ntb nvt 

5
b 

Tijdsplanning  nvt (vooralsnog) ntb nvt 
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4 - HOO, afzuiging draaitabel en inpaklijn 
Maatregel( kunnen meerdere zijn) 
→ 

1 2 3 

Beschrijvingen↓ 

1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 

Minimaliseren van hoeveelheid 
teer in de stopmassa 

Realiseren van nieuwe 
koolstoffilterinstallatie 

Toepassen PAK vrije stopmassa 

2 Rendement/ vermindering ZZS % / 
kg/jr. 

5%/jaar 99%/jaar ; hoeveelheid 100% 

3 Bedrijfszekerheid/ validatie Toepassing van Glydol lijkt voor 
95% succesvol. Dit is een 
permanente wijziging van de 
samenstelling van de stopmassa. 
PAK reductie verwacht 25-30% 
op basis van volumes teer; nog 
geen metingen uitgevboerd.. 

Optimaliseren van de 
bestaande installatie bestaat 
vooral uit betere 
filtertechnieken.  

Leverancier: geeft garantie dat  
resultaat 100% behaald wordt. 
Verwachte verbetering op basis 
van theorie en kennis 
leverancier filters.  
Uitvoering door  Werkgroep 
HSF filterinstallatie Stopmassa 
productie/opslag. 

Verwerkbaarheid en effect 
op vuurvast van de haard 
moeten worden aangetoond 
(voorwaarde) 

4 Afwenteleffecten en integrale 
afweging 

A) Nee
I) Nee; er wordt gebruik gemaakt
van een aanvullende grondstof

Koolstoffilters worden vervuild 
en leiden tot afval. De wijze van 
verwerking en mogelijk 
hergebruik op milieu wordt op 
milieu verantwoorde wijze 
gedaan. 

A; I: vermoedelijk geen 
effecten; afhankelijk van 
toegevoegde componenten 
als plaatsvervanger van teer 

5 Kosten Kosten niet hoog; 
ntb; voor alle maatregelen geldt 
op dit moment dat er meerdere 
opties zijn met een verschillend 
kostenplaatje. 

Investeringskosten: 150k; 
Operationeel: 30k/jr. 
Geen opbrengst;  

500 k€/jaar duurder 
(operationele kosten); 

6 Kostenbepalende parameters ntb Wisselen Koolstoffilters Alternatieve stopmassa 

7 R&D-onderzoeksvragen Ja; keramisch lab is ingezet voor 
alternatieve stopmassa 

nvt Keramisch lab is hier 
betrokken voor testen en 
advies en analyse 

 Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 

Prioritering maatregelen    ↓ 
→ 

1 2 3 

1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 

Prio 1) Deze activiteiten hebben 
de hoogste prioriteit i.v.m. de 
bronaanpak 

Prio 2) Deze activiteiten hebben 
echter nu de hoogste prio 
omdat het al dan niet kunnen 
produceren hiervan afhangt. 

Prio 2) Omdat de impact 
hiervan maximaal is heeft dit 
de hoge prioriteit (tweede) 
als alternatief voor 1) 

2 Acties die nodig zijn voor uitvoering Andere alternatieven staan in het 
charter 'Stopmassa reductie 
Teer/PAK's'. Uitvoering door  
Werkgroep Stopmassa. 

Ontwerp, voorbereiding, 
vergunningsaanvraag, 
installatie, in bedrijfstelling, 
monitoring en emissiemetingen 

Andere alternatieven staan 
in het charter 'Stopmassa 
reductie Teer/PAK's'. 
Uitvoering door  Werkgroep 
Stopmassa. 

3 Doelen van de diverse acties idem Reductie PAK Bruikbare teervrije 
stopmassa 

4 Tijdsplanning Ongoing voor komende 5 jaar 2021 Proeven lopen gedurende 
2021-2022 

R&D↓ 

5 Onderzoeksvragen; voor zover 
nodig 

Nee; wel keramisch lab is ingezet 
voor alternatieve stopmassa 

nvt Nee; wel is R&D Keramisch 
lab ingezet voor ontwikkelen 
en testen alternatieve 
stopmassa 

5a Acties voor een vervolgonderzoek nvt (vooralsnog) nvt ntb 

5b Tijdsplanning nvt (vooralsnog) nvt ntb 
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5 - HOO, H06 ovenhuis 
Maatregel( kunnen 
meerdere zijn) → 

1 2 

Beschrijvingen↓ Gepland/lopend Gepland - in voorbereiding 

1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 

--> 6Sigma  
onderzoek ter bepaling basisoorzaken 
(inmiddels uitgevoerd); 
--> Automatisch detecteren rookemissie (ter 
ondersteuning visueel); 
-->Aanscherping operationele maatregelen 
t.b.v. verminderen hoeveelheid rookemissies
--> Camera op tapstraal t.b.v. leegindicatie

Verbetering afzuiging boven het tapgat en in ovenhuis 

2 Rendement/ 
vermindering ZZS % / 
kg/jr. 

*Effect maatregelen met name
cameradetectie: ca. 10 % reductie
hoeveelheid rookemissies (zichtbare
emissies)

75% reductie hoeveelheid rookemissies (zichtbare emissies) 

3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 

Er is geen validatie toepassing camera (trial & 
error). Toepassing elders niet bekend. 

Uit modelberekeningen is gebleken dat de afzuiging 
effectiever is en een dergelijke reductie haalbaar is. Bij 
andere staalfabrieken succesvol toegepast. 

4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 

Geen effect Geen andere emissies. Er zal eerder sprake zijn van een 
afname van de stofemissie omdat de lucht via het stoffilter 
wordt afgevoerd. 

5 Kosten Totale investeringskosten van maatregelen, 
installatie, etc. voor iedere tapkant, Noord, 
Zuid en West: 15000 (detectie), resp. 100.000 
€ (camera tapstraal). 

Investering: 2 milj. € (Capex) 

6 Kostenbepalende 
parameters 

nvt Afzuiginstallatie 

7 R&D-
onderzoeksvragen 

nvt Nvt; PTC begeleidt ontwerp en bouw 

Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 

Prioritering 
maatregelen    ↓ 
→ 

1 2 

1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 

Camera op leegdetectie tapstraal t.b.v. 
leegindicatie  

Activiteit/project met hoogste prioriteit vanwege hoogste 
reductie.  

2 Acties die nodig zijn 
voor uitvoering 

Installatie, gegevens verzamelen en analyse, 
modelontwikkeling, invoering 

Ontwerp, bouw en in bedrijfstelling afzuiginstallatie met 
Smidse kap 

3 Doelen van de diverse 
acties 

Minder rookemissies door tijdig kunnen 
handelen bij dichtmaken tapkant 

Optimale en effectieve afzuiging rook bij het aftapproces 

4 Tijdsplanning Gereed 2021 2023; dit project is een integraal deelproject van de reparatie 
van HO6. 

R&D↓ 

5 Onderzoeksvragen; 
voor zover nodig 

nvt nee 

5a Acties voor een 
vervolgonderzoek 

nvt nvt 

5b Tijdsplanning nvt nvt 
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6 - HOO, H07 ovenhuis 
Maatregel( kunnen meerdere 
zijn) → 

1 2 3 

Beschrijvingen↓ Uitgevoerd Gepland/lopend In onderzoek 

1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 

Proeven 2010: 
- Sproeiers in ovenhuisdak;
- Kleppen in ovenhuisdak
- Watermistsproeiers bij aftapgat*

--> 6Sigma  
onderzoek ter bepaling 
basisoorzaken (inmiddels 
uitgevoerd); 
--> Automatisch detecteren 
rookemissie (ter ondersteuning 
visueel); 
-->Aanscherping operationele 
maatregelen t.b.v. verminderen 
hoeveelheid rookemissies  
--> Camera op tapstraal t.b.v. 
leegindicatie  

Plaatsing Smidse kappen 
boven het aftapgat 

2 Rendement/ vermindering ZZS 
% / kg/jr. 

*Effect watermistsproeiers: ca. 5-
10% reductie hoeveelheid
rookemissies

*Effect maatregelen met name
cameradetectie: ca. 10 %
reductie hoeveelheid
rookemissies (zichtbare
emissies)

75% reductie hoeveelheid 
rookemissies (zichtbare 
emissies) 

3 Bedrijfszekerheid/ validatie Er was geen validatie van de 
proef watermistsproeiers vooraf 
(trial & error). Principe is niet 
elders toegepast. 

Er is geen validatie toepassing 
camera (trial & error). Toepassing 
elders niet bekend. 

Uit modelberekeningen is 
gebleken dat de afzuiging 
effectiever is en een dergelijke 
reductie haalbaar is. Bij andere 
staalfabrieken succesvol 
toegepast. 

4 Afwenteleffecten en integrale 
afweging 

Geen afwenteleffect; gering water 
en stoomverbruik 

Geen effect Geen andere emissies. Er zal 
eerder sprake zijn van een 
afname van de stofemissie 
omdat de lucht via het stoffilter 
wordt afgevoerd. 

5 Kosten Totale investeringskosten van 3 
installaties voor iedere tapkant 
(Noord, Zuid en West): 150.000 
€; 
Operationeel ca. 2000 €/jr.; 
Opbrengst: nihil 

Totale investeringskosten van 
maatregelen, installatie, etc. voor 
iedere tapkant, Noord, Zuid en 
West: 15000 (detectie), resp. 
100.000 € (camera tapstraal). 

Investering: 2 milj. € (Capex); 

6 Kostenbepalende parameters nvt nvt Afzuiginstallatie 

7 R&D-onderzoeksvragen nvt nvt Nvt; PTC begeleidt ontwerp en 
bouw 

Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 

Prioritering maatregelen    ↓ 
→ 

1 2 3 

1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 

Installatie van watermist 
sproeiers hadden van alle 
proeven relatief het grootste 
effect 

Camera op leegdetectie tapstraal 
t.b.v. leegindicatie

Activiteit/project met hoogste 
prioriteit vanwege hoogste 
reductie.  

2 Acties die nodig zijn voor 
uitvoering 

Geen; uitgevoerd. Geen vervolg 
uitbreiding naar HO6 vanwege te 
grote complexiteit installatie 
(andere configuratie) en te 
geringe opbrengst. 

Installatie, gegevens verzamelen 
en analyse, modelontwikkeling, 
invoering 

Ontwerp, bouw en in 
bedrijfstelling afzuiginstallatie 
met Smidse kap 

3 Doelen van de diverse acties nvt Minder rookemissies door tijdig 
kunnen handelen bij dichtmaken 
tapkant 

Optimale en effectieve 
afzuiging rook bij het 
aftapproces 

4 Tijdsplanning nvt; uitgevoerd Gereed 2021 2023 

R&D↓ 

5 Onderzoeksvragen; voor zover 
nodig 

nvt nvt nvt 

5a Acties voor een 
vervolgonderzoek 

nvt nvt nvt 

5b Tijdsplanning nvt nvt nvt 
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7 - PEFA, branderij, fluorwassers 
Maatregel( kunnen meerdere zijn) → 

Beschrijvingen↓ Gasreiniger: Ontstoffing en gaswasser 

1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 

De reductiemaatregel omvat de realisatie van nieuwe afgasbehandelingsinstallaties 
(gasreiniger) voor behandeling van de afgassen afkomstig van de brandmachine bij de 
Branderij van de Pelletfabriek.  
Deze nieuwe gasreiniger werd eerder ook wel de 'DeNOx' genoemd.   

De exacte uitvoering (technieken en volgorde) van de nieuwe gasreiniger bij de PEFA is nog 
niet bekend en wordt nu onderzocht en uitgewerkt.   
De technieken die gekozen worden voor de nieuwe gasreiniger zullen tenminste BBT zijn. 

Ter voorbeeld: één van de mogelijke uitvoeringen qua technieken omvat een 
elektrofilter/doekenfilter, droge absorptie en een SCR. 

2 Rendement/ 
vermindering ZZS % / 
kg/jr. 

De uitvoering (technieken en volgorde) van de nieuwe gasreiniger bij de PEFA is nog niet 
bekend (zie onder 1). Derhalve is ook nog niet de vermindering qua ZZS bekend. De gas 
ontstoffing en gasreiniger zullen in ieder geval gerealiseerd worden om minimaal aan de 
geldende emissie-eisen (op dat moment) te kunnen voldoen. 
Gezien bovenstaande kan het rendement/vermindering van ZZS niet geleverd worden. 
Vooralsnog is nog niet duidelijk wat het verwijderingsrendement gaat worden. Dit is afhankelijk 
van de gekozen mogelijke reiniging en wat de leverancier kan garanderen. 
Om toch richting te geven in de verwachte Tata Steel-ZZS-reductie in de tijd, zie ook grafiek 1 
en 2, is 80% aangehouden als  streefwaarde. Of dit percentage daadwerkelijk te realiseren is, is 
op dit moment nog niet te voorspellen. 
Een nauwkeuriger inschatting van het rendement, en daarmee vermindering van ZZS, kan pas 
opgegeven worden op het moment dat het concept van de gasreiniger bekend is en uitgewerkt. 

3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 

De exacte uitvoering (technieken en volgorde) van de nieuwe gasreiniger bij de PEFA is nog 
niet bekend en wordt nu onderzocht en uitgewerkt. Derhalve kan nog niet volledig worden 
ingegaan op bedrijfszekerheid en validatie van deze reductiemethode van o.a. ZZS. 

Als onderdeel van de gasreiniger zal een doekfilter en/of elektrofilter gerealiseerd worden. 
Zowel een doekfilter als een elektrofilter wordt in de bestaande situatie al toegepast binnen Tata 
Steel. Er worden in de bestaande situatie al elektrofilters toegepast bij de SIFA, elektrofilters 41 
en 42. Daarnaast worden er ook diverse doekfilters binnen de inrichting van Tata Steel 
toegepast. Deze technieken hebben zich al bewezen om doelmatig de afgassen te ontstoffen 
en om aan de emissiegrenswaarden te voldoen. 

Het gros van de ZZS in de afgassen van de branderij betreffen stofgebonden zware metalen. 
Het rendement van een elektrofilter en doekfilter heeft zich al bewezen qua reductie van stof 
binnen Tata Steel.  

Bij het project voor de nieuwe gasreiniger bij PEFA wordt ook expertise/lessons learned 
gebruikt die is/zijn opgedaan bij Doekfilter RGR SIFA.  

4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 

De exacte uitvoering (technieken en volgorde) van de nieuwe gasreiniger bij de PEFA is nog 
niet bekend en wordt nu onderzocht en uitgewerkt. Derhalve kan nog niet volledig worden 
ingegaan op de afwenteleffecten en integrale afweging van de nieuwe gasreiniger. 

Bij de nieuwe gasreiniger wordt o.a. een onstoffingsinstallatie gerealiseerd (doekfilter en/of 
elektrofilter). Bij de nieuwe gasreiniger zal stof afgevangen worden met behulp van de 
ontstoffingsinstallatie, dit afgevangen stof wordt vervolgens opgeslagen. Het is mogelijk dat dit 
stof straks, afhankelijk van de kwaliteit van het stof, via de voormenghoop weer in de SIFA 
ingezet worden. Dit zal enkel gedaan worden wanneer de stofkwaliteit overeenkomstig de 
hiervoor geldende vergunningsvoorschriften is (maximale concentraties diverse componenten in 
het in te zetten stof). Dit zou tot opspiegeling van ZZS kunnen leiden. 

Met de nieuwe gasreiniger is het waarschijnlijk dat de afvalwaterstroom zal veranderen. Op dit 
moment is er een zuivering (de arseenverwijderingsinstallatie (AVI)) welke per uur ca. 50 m3 
spui vanuit het RAP (watersysteem fluorwassers) zuivert en vervolgens loost. Met de nieuwe 
gasreiniger zal deze waterzuivering mogelijk ook veranderen (zoals nieuwe waterzuivering of 
aanpassing van bestaande waterzuivering). 

5 Kosten De exacte uitvoering (technieken en volgorde) van de nieuwe gasreiniger bij de PEFA is nog 
niet bekend en wordt nu onderzocht en uitgewerkt. De exacte kosten, noch de exacte ZZS 
emissie reductie, is bekend. Op dit moment is de inschatting dat de gasreiniger rond de 150 
miljoen euro kan kosten (enkel investeringskosten).  

6 Kostenbepalende 
parameters 

Niet van toepassing. 
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7 R&D-onderzoeksvragen Het project wordt door Tata Steel uitgevoerd. Er zijn op dit moment geen vervolgvragen voor 
R&D-onderzoek. 

Prioritering 
maatregelen    ↓  
→ 

1 

1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 

De nieuwe gasreiniger wordt door Tata Steel gerealiseerd. Dit is prioriteitsmaatregel 1. 

2 Acties die nodig zijn 
voor uitvoering 

3 Doelen van de diverse 
acties 

4 Tijdsplanning Tata Steel is voornemens om in 2025 de volledige gasreinigingsinstallatie ter vervanging van de 
bestaande fluorwassers in bedrijf te hebben. Op dit moment wordt gekeken naar mogelijkheden 
om het stoffilter versneld op te leveren. Tata Steel zal voor de ontstoffingsinstallatie (onderdeel 
van de gasreiniger) een maximale inspanning leveren om deze zo snel mogelijk in bedrijf te 
hebben waardoor de ZZS-emissies worden geminimaliseerd. 

R&D↓ 

5 Onderzoeksvragen; voor 
zover nodig 

Niet van toepassing 

5a Acties voor een 
vervolgonderzoek 

Niet van toepassing 

5
b 

Tijdsplanning Niet van toepassing 
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8 - SIFA, doekfilter RGR 
Maatregel( kunnen 
meerdere zijn) → 

Beschrijvingen↓ Onderzoek 2021: het effect op reductie van PAK 
door de verdubbeling van HOK dosering 

Onderzoek verdere reductie PAKs d.m.v. onderzoek 
naar ander additief 

1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 

De maatregel omvat onderzoek naar het effect op 
reductie van PAK door de verhoging van dosering 
van HOK bij het Doekfilter RGR (rookgasreiniging) 
van de SIFA.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 2021, start in juli, 
en loopt door tot Q1 2022. 

Bij het Doekfilter RGR wordt actief kool (in de vorm 
van HOK) en calciumhydroxide gedoseerd (in de 
reactor vaten).  
Bij het onderzoek wordt beoordeeld of de verhoging 
van dosering van HOK (gelijk aan scenario HOOG uit 
Proevenprogramma 2014-2015) leidt tot een reductie 
van de PAK emissies. 

Mocht uit het onderzoek blijken dat door de verhoging 
van HOK dosering de emissies van PAK 
kosteneffectief wordt gereduceerd, dan zal Tata Steel 
de HOK dosering verhogen. Naast de impact op PAK 
wordt ook de impact op overige ZZS beoordeeld 
(zoals dioxine). Echter wordt bij dit onderzoek met 
name naar PAK emissie gekeken, gezien de jaarlijkse 
vracht welke vanuit het doekfilter RGR qua PAK 
wordt geëmitteerd.  

Tata Steel is voornemens om nog verdergaand 
onderzoek te doen naar het reduceren van PAKs bij het 
Doekfilter RGR (rookgasreiniging) van de SIFA.  
Dit onderzoek omvat: onderzoeken of een ander type 
additief (ander actief kool dan de nu gebruikte HOK) bij 
het Doekfilter RGR tot verdere PAKs-reductie kan 
zorgen. Hierbij wordt een ander type actief kool, ander 
mineraal (zeolieten) of actief kool van een andere 
leverancier in beschouwing genomen.   

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanaf Q4 2021 tot en 
met 2022. 

2 Rendement/ 
vermindering ZZS % / 
kg/jr. 

De beoogde vermindering van PAK emissies wordt 
ingeschat op 30-40%. 

Er zullen voor het onderzoek diverse metingen 
uitgevoerd worden bij het doekfilter RGR op PAK 
emissies (en dioxine). 

Tata Steel zal in week 29 de baseline omtrent PAK- 
en dioxine emissies laten meten (door extern 
geaccrediteerd meetbureau). Dit is bij inzet van 
BASIS dosering van HOK. 

In week 33 worden PAK- en dioxine metingen 
uitgevoerd bij verhoogde dosering van HOK. 
Tata Steel is voornemens om begin 2022 nogmaals 
PAK- en dioxine metingen uit te laten voeren bij 
verhoogde dosering van HOK, ditmaal met een 
andere menghoop (GBS) samenstelling. 

De volgende metingen kunnen pas in 2022, gezien er 
in september tot en met december 2021 een langere 
stilstand van diverse sinterlijnen is. Door nogmaals 
PAK- en dioxine metingen uit te voeren in 2022 zijn er 
voldoende gegevens om een onderbouwde keuze te 
kunnen maken voor het wel of niet ophogen van de 
HOK dosering.  

De mogelijke vermindering van PAK wordt 
meegenomen met het onderzoek.  

3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 

De toepassing van HOK heeft zich al bewezen bij 
Doekfilter RGR voor het afvangen van diverse stoffen 
(zoals dioxine en PAK) in de afgassen afkomstig van 
de sintermachines. Dit kwam ook naar voren bij het 
Evaluatie proevenprogramma doekfilter 
rookgasreiniging van november 2015.  
Destijds was de concentratie som PAK (16) lager bij 
dosering HOOG t.o.v. dosering BASIS. Echter, bij het 
reviewen van de meetresultaten is gebleken dat de 
menghoop welke destijds tijdens de metingen als 
inputmateriaal voor de SIFA is gebruikt bij variant 
BASIS een aanzienlijk hoger C-gehalte (koolstof 
gehalte) had dan bij variant HOOG. Doordat het C-
gehalte van de menghoop bij variant BASIS dermate 
hoger was dan bij variant HOOG, is het aannemelijk 
dat dit leidt tot hogere PAK concentratie in de 

De bedrijfszekerheid en validatie wordt meegenomen in 
het onderzoek.  



Page 26 

afgassen van Doekfilter RGR.   
Door het verschil qua input uit Proevenprogramma 
2015 (en de verlaagde emissieconcentratie uit 
recente metingen (2019)), is op basis hiervan nog niet 
met zekerheid vast te stellen of de verhoging van 
additieven dosering bij Doekfilter RGR de emissie van 
som PAK (16) daadwerkelijk zal reduceren. 
Hiervoor worden nu de metingen uitgevoerd met 
verhoogde HOK dosering.  

4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 

Met de verhoging van de HOK dosering is het 
aannemelijk dat het rendement voor meerdere ZZS 
(zoals PAK en dioxine) wordt verhoogd. Hiermee zal 
ook meer ZZS worden afgevangen. Het afgevangen 
stof wordt bij het doekfilter RGR als reststof 
opgeslagen in silo's. Hierna zal dit materiaal 
afgevoerd worden of zal het ingezet worden via de 
voormenghoop in de SIFA. Het inzetten in de SIFA 
zal enkel gebeuren overeenkomstig de hiervoor 
geldende vergunningsvoorschriften (maximale 
concentraties diverse componenten in het in te zetten 
stof). Dit zou tot accumulatie van ZZS kunnen leiden. 

De milieu-impact en integrale afweging worden 
meegenomen met het onderzoek.  

5 Kosten De verwachte kosten van de ophoging van HOK 
dosering bedragen 350.000 EUR per jaar.  

Onbekend 

6 Kostenbepalende 
parameters 

7 R&D-onderzoeksvragen Het onderzoek wordt door Tata Steel uitgevoerd. Er 
zijn op dit moment geen vervolgvragen voor R&D-
onderzoek. 

Vermijdings- en reductieplan met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 

Prioritering 
maatregelen    ↓ 
→ 

1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 

Tata Steel gaat het onderzoek uitvoeren. Afhankelijk 
van de uitkomst wordt de verhoging van de HOK 
dosering uitgevoerd. 

Tata Steel gaat onderzoek doen. 

2 Acties die nodig zijn 
voor uitvoering 

Metingen 

3 Doelen van de diverse 
acties 

4 Tijdsplanning Metingen in 2021 en 2022 2021 en 2022 

R&D↓ 

5 Onderzoeksvragen; 
voor zover nodig 

NVT 

5
a 

Acties voor een 
vervolgonderzoek 

NVT 

5
b 

Tijdsplanning 2021-2022 
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9 t/m 14 - SIFA, sinterkoelers 11/21/31; warme en koude klep 
Maatregel( kunnen 
meerdere zijn) → 

1 

Beschrijvingen↓ Maatregel: Realiseren ESP42 voor behandeling afgassen sinterkoelers 

1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 

Deze invulsjabloon is t.a.v. reductiemaatregel "realiseren ESP42 voor behandeling afgassen sinterkoelers". Deze 
maatregel is uitgevoerd door Tata Steel en ESP42 is in juni 2021 in werking gesteld. 

Elektrofilter 42 (ESP42) reinigt de afgassen afkomstig van de sinterkoelers. Er zijn drie sinterkoelers bij de SIFA 
(SK11, SK21 en SK31). Een sinterkoeler (SK) is een carrousel bestaande uit achttien koelerkamers. Met behulp 
van een ventilator wordt aangezogen koellucht (buitenlucht) door de koelerkamers geblazen. Van elke 
sinterkoeler is circa tweederde van de koelerkamers overkapt. Deze kap bevindt zich boven het warmste gedeelte 
van de sinterkoeler. Op de kap boven een koeler zitten twee afblaaskleppen, de zogenaamde warme afblaasklep 
en de koude afblaasklep. Indien de druk onder de kap boven de koeler te hoog wordt, gaan deze kleppen open 
om druk af te laten. Hierbij gaat eerst de koude afblaasklep open (emissiepunt EL303 Koude klep) en vervolgens, 
indien nodig, de warme afblaasklep (emissiepunt EL303 Warme klep).  

Op elk van de kappen zijn twee extra afzuigpunten gerealiseerd, één ter plaatse van de huidige aansluiting naar 
de cyclonen en één ter plaatse van de huidige koude afblaaskleppen. Via deze afzuigpunten wordt warme lucht 
naar het Elektrofilter 42 (ESP42) geleid. De eerdere cyclonen van de sinterkoelers zijn verwijderd en emissiepunt 
EL303 vervalt. Dit omvat zowel de koude- als warme klep van elke sinterkoeler (11, 21 en 31). 

2 Rendement/ 
vermindering ZZS % 
/ kg/jr. 

Met het ESP42 is voor stof een emissieconcentratie van maximaal 20 mg/Nm3 bereikt. De eerder vergunde 
emissieconcentratie van het geëlimineerde emissiepunt EL303 (koude afblaaskleppen) betrof 50 mg/Nm3. ESP42 
zuigt de lucht af en behandelt deze welke eerder bij EL303 vrij kwam. Met de realisatie van ESP42 is emissiepunt 
EL303 (koude afblaaskleppen) geëlimineerd. Ter plaatse van deze koude afblaaskleppen wordt nu dus warme 
lucht afgezogen en naar het ESP42 (emissiepunt EL323) geleid.  

De stofuitstoot die via de koude afblaaskleppen ging, is nu dus verlaagd van eerder vergunde 
emissieconcentratie van 50 mg/Nm3 stof voor de koude afblaaskleppen naar een emissienorm van 20 mg/Nm3 
stof voor ESP42. 
De totale stof vracht naar lucht zal ten gevolge van ESP42 afnemen. Daarmee zal ook de vracht van de 
stofgebonden ZZS (zware metalen) afnemen.  

De verwachting is dat het ESP ca. 80-90% stofreductie en stofgebonden zware metalen bewerkstelligt. Het 
definitieve reductiepercentage zal dor metingen bepaald moeten worden 

3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 

Er werd reeds al een elektrofilter toegepast nabij de SIFA, dit betreft Elektrofilter 41 (ESP41). Deze techniek heeft 
zich al bewezen om doelmatig de afgassen te ontstoffen en om aan de emissiegrenswaarde voor stof te voldoen. 
ESP42 heeft dezelfde omvang en capaciteit als het bestaande ESP41. 

4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 

De stof die afgevangen wordt met behulp van ESP42, komt in een silo terecht. Het stof zal vervolgens via de 
voormenghoop weer in de SIFA ingezet worden, dit zal gebeuren overeenkomstig de hiervoor geldende 
vergunningsvoorschriften (maximale concentraties diverse componenten in het in te zetten stof). Dit zou tot 
accumulatie van ZZS kunnen leiden. 

5 Kosten De totale investeringskosten voor het project ESP42 betreft afgerond 19,9 miljoen EUR. 

6 Kostenbepalende 
parameters 

De kostenbepalende parameters betreffen: Debiet, stofconcentratie, rendement 

7 R&D-
onderzoeksvragen 

Het project wordt door Tata Steel uitgevoerd. Er zijn op dit moment geen vervolgvragen voor R&D-onderzoek. 

Vermijdings- en reductieplan met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 

Prioritering 
maatregelen    ↓ 
→ 

1 

1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 

De reductiemaatregel "realiseren ESP42 voor behandeling afgassen sinterkoelers" is uitgevoerd door Tata Steel. 
ESP42 is geplaatst. 

2 Acties die nodig zijn 
voor uitvoering 

Elke maand werd een voortgangsrapportage aan de OD NZKG toegezonden t.a.v. realisatie ESP42. 

3 Doelen van de 
diverse acties 

Elke maand werd een voortgangsrapportage aan de OD NZKG toegezonden t.a.v. realisatie ESP42. 

4 Tijdsplanning In mei 2021 in bedrijf genomen. 

R&D↓ 

5 Onderzoeksvragen; 
voor zover nodig 

Niet van toepassing 

5a Acties voor een 
vervolgonderzoek 

Niet van toepassing 

5b Tijdsplanning Niet van toepassing 
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15 t/m 17 - OSF, Dakemissie laadhaldak CON21/ CON 22/ CON 23 
Beschrijvingen↓ 

1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 

Extra afzuiging Staalfabriek (tertiaire afzuiging). 

2 Rendement/ vermindering ZZS % / 
kg/jr. 

50%. Is ten opzichte van huidige situatie; de primaire en secundaire afzuiging zorgen al voor een 
reductie voor de stofemissie uit het proces; dit is een grove inschatting; 

3 Bedrijfszekerheid/ validatie In 2020 zijn proefmodellering uitgevoerd voor de bepaling van de effectiviteit van de mate van afzuiging 
voor de stofemissie buiten de primaire en secundaire afzuiging; doekfilter als techniek is een bewezen 
techniek voor het afvangen van stof. 

4 Afwenteleffecten en integrale 
afweging 

Extra afvang van stof dat samen met het SA stof afgevoerd/verwerkt moet worden. De nageschakelde 
techniek verbruikt extra energie. 

5 Kosten Investeringskosten: EUR 35 milj + 30% (45,5 milj) 
Operationele kosten: in deze fase nog niet bekend. 

6 Kostenbepalende parameters Niet van toepassing 

7 R&D-onderzoeksvragen Niet van toepassing 

Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 

Prioritering maatregelen    ↓           → 

1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 

Wordt uitgevoerd conform planning zoals gecommuniceerd in Roadmap Plus. 

2 Acties die nodig zijn voor 
uitvoering 

Niet van toepassing 

3 Doelen van de diverse acties Doel project: Verminderen hoeveelheid stof (kg) dakemissie. 

4 Tijdsplanning 2023 

R&D↓ Niet van toepassing 

5 Onderzoeksvragen; voor zover 
nodig 

5a Acties voor een vervolgonderzoek 

5b Tijdsplanning  
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18 – OSF, droogstanden 
Maatregel( kunnen meerdere zijn) → 1 2 

Beschrijvingen↓ 

1 Omschrijving van de reinigingstechniek Stap1) Recirculatie afgas Stap2) Nieuwe droogstand 

2 Rendement/ vermindering ZZS % / kg/jr. 50% 
focus recirculatie gericht op geurafname 
fenolachtige verbindingen. Hier zit een 
aanname in dat als de geur met 50 % 
wordt gereduceerd, dat ook de ZZS met 
een vergelijkbaar % wordt gereduceerd. 

80%. Hier zit een aanname in dat als de geur 
met 80 % wordt gereduceerd, dat ook de ZZS 
met een vergelijkbaar % wordt gereduceerd. 

3 Bedrijfszekerheid/ validatie Is een proef, waarvan theoretische 
doorrekeningen zijn gedaan die 
gecommuniceerd zijn in proefverzoek; 
evaluatierapport wordt op dit moment 
geschreven. Bedrijfszekerheid is 
gebaseerd op kort tijdsbestek. 

Eisen aan bedrijfszekerheid worden binnen 
project geformuleerd en zullen onderdeel zijn 
van de opdrachtverstrekking richting 
leverancier(s) 

4 Afwenteleffecten en integrale afweging nee, niet direct; positief effect mogelijk 
minder energieverbruik; 

Meer energieverbruik 

5 Kosten Kosten ombouw ca. EUR 10.000 - 20.000; 
Op voorraad van reserveonderdelen en 
operationele kosten extra onderhoud 
ventilator: nog niet bekend; 
aanvullende kosten voor automatisering 
nog niet bekend; 

investeringskosten: EUR 8,3 milj + 30% (10,5 
milj); 
operationele kosten: niet bekend 

6 Kostenbepalende parameters 

7 R&D-onderzoeksvragen nvt nvt 

Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 

Prioritering maatregelen    ↓  → 1 2 

1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 

Is in uitvoering Niet van toepassing 

2 Acties die nodig zijn voor uitvoering is in uitvoering nvt 

3 Doelen van de diverse acties Doel project: verminderen interne en 
externe geuremissie. 

Doel project: verminderen interne en externe 
geuremissie. 

4 Tijdsplanning Gerealiseerd in 2021 2023 

R&D↓Niet van toepassing 

5 Onderzoeksvragen; voor zover nodig 

5a Acties voor een vervolgonderzoek 

5b Tijdsplanning 
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19 - KGF 1, deuren 
Maatregel( kunnen meerdere zijn) → 1 2 

Beschrijvingen↓ 

1 Omschrijving van de reinigingstechniek Deuren preventief vervangen op 
basis van verbeterde  inspectie 

Ramen vervangen op basis van verbeterde 
inspectie 

2 Rendement/ vermindering ZZS % / kg/jr. 2,5% PAKsom( inclusief Benzo[a]pyreen) en benzeen 

klein, is voor groot deel op 
huidige lage niveau houden 

zeer gering, alle ramen bij KGF1 zijn reeds 
vervangen 

3 Bedrijfszekerheid/ validatie Bedrijfszekerheid is groot Bedrijfszekerheid is groot 

4 Afwenteleffecten en integrale afweging Het voorkomen van de emissie 
heeft geen  afwenteleffecten.  
Stoffen blijven in het gas. 
Integrale afweging niet van 
toepassing 

Het voorkomen van de emissie heeft geen  
afwenteleffecten. Stoffen blijven in het gas. 
Integrale afweging niet van toepassing 

5 Kosten 600K geen 

6 Kostenbepalende parameters 

7 R&D-onderzoeksvragen Niet van toepassing Niet van toepassing 

Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 

Prioritering maatregelen    ↓  → 1 2 

1 Onderbouwing van prioriteitsmaatregelen Op basis van de visuele emissie, 
welke dagelijks wordt bewaakt in 
de ochtend wijding 

Op basis van de visuele emissie, welke dagelijks 
wordt bewaakt in de ochtend wijding 

2 Acties die nodig zijn voor uitvoering Indien aantal te vervangen 
deuren plan overstijgt, aanvraag 
van budget indien nodig obv 
emissiecijfers 

Aanvraag van budget indien nodig obv 
emissiecijfers 

3 Doelen van de diverse acties 

4 Tijdsplanning > 2020; Continu aandacht Continu aandacht 

R&D↓Niet van toepassing 

5 Onderzoeksvragen; voor zover nodig 

5a Acties voor een vervolgonderzoek 

5b Tijdsplanning 
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20 - KGF 1, vulgatdeksels 
Maatregel( kunnen 
meerdere zijn) → 

1 2 3 

Beschrijvingen↓ 

1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 

Extra inpuls aan "good 
housekeeping",  
alleen als emissie daarom 
vraagt, op dit moment 
emissie zeer laag 

Ovendek en daarmee 
vulgatendeksels 
schoonhouden in weekend 
werkzaamheden 
ploegendienst 

Vervangen vulgatdeksels waar 
nodig op basis van verbeterde 
inspectie 

2 Rendement/ 
vermindering ZZS % / 
kg/jr. 

klein, is meer op niveau 
houden 

klein, is meer op niveau 
houden 

klein effect moeilijk 
kwantificeerbaar 

2,5% PAKsom( inclusief Benzo[a]pyreen) en benzeen 

3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 

Bedrijfszekerheid is groot Bedrijfszekerheid is groot Bedrijfszekerheid is groot 

4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 

Het voorkomen van de 
emissie heeft geen  
afwenteleffecten.  Stoffen 
blijven in het gas.     
Integrale afweging niet van 
toepassing 

Het voorkomen van de 
emissie heeft geen  
afwenteleffecten.  Stoffen 
blijven in het gas.     
Integrale afweging niet van 
toepassing 

Het voorkomen van de emissie 
heeft geen  afwenteleffecten.  
Stoffen blijven in het gas.     
Integrale afweging niet van 
toepassing 

5 Kosten Geen direct kosteneffect, hoort bij dagelijks werk. Op 
moment dat de emissie-cijfers daarom vragen extra 
aandacht en een impuls aan het bestrijden. Naast 
standaard schoonhuishouden en discipline 

110K€ 

6 Kostenbepalende 
parameters 

7 R&D-onderzoeksvragen Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 

Prioritering 
maatregelen    ↓ 
→ 

1 2 3 

1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 

Op basis van de visuele 
emissie, welke dagelijks 
wordt bewaakt in de 
ochtend wijding 

Op basis van de visuele 
emissie, welke dagelijks 
wordt bewaakt in de ochtend 
wijding 

Op basis van onderhoud en 
inspectie 

2 Acties die nodig zijn voor 
uitvoering 

schoon huishouden en eigenaarschap Aanvraag van budget indien 
nodig obv emissiecijfers 

3 Doelen van de diverse 
acties 

4 Tijdsplanning > 2020; Continu aandacht/Indien de emissie hier om vraagt > 2020; Continu
aandacht/Indien de resultaat
van de inspectie hier om vraagt

R&D↓Niet van 
toepassing 

5 Onderzoeksvragen; voor 
zover nodig 

5a Acties voor een 
vervolgonderzoek 

5b Tijdsplanning 
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21 - KGF 2, deuren 
Maatregel( 
kunnen meerdere 
zijn) → 

1 2 3 4 5 6 7 

Beschrijvingen↓ 

1 Omschrijving van 
de 
reinigingstechniek 

Deuren preventief 
vervangen op basis 
van inspectie 
KT: Als deuren 
emiteren worden 
deze dicht 
gesmeerd met 
savel in 
ploegendienst, hier 
smeercapaciteit 
vergroot 

Defecte ramen 
worden 
vervangen. 
Gestart met 
een versnelling 
(meer ramen 
per jaar) 
"vierkant 
aanpakken" 

Innovatie planeerluiken 
door nieuw type 
planeerluik te 
installeren. 
Elke nieuwe 
Machinezijde deur is 
voorzien van een nieuw 
type planeerluik. 
Doorlooptijd twee jaar. 

KGF2, 
revisie 
ovenwan
den; 
Roadma
p+ 

KGF2, 
Individuele 
ovendrukre
geling; 
Roadmap+ 

KGF2, op. 
maatregelen 
geur; 
Roadmap+ 

KGF2, 
Mechanisch
e afdichting 
(ongoing); 
Roadmap+ 

Rendement/ 
vermindering ZZS 
% / kg/jr. 

15% 36% 

2 moeilijk 
kwantificeerbaar, 
wel een visuele 
verlaging 

moeilijk 
kwantificeerbaa
r, wel een 
visuele 
verlaging 

moeilijk 
kwantificeerbaar, voor 
groot deel op huidige 
niveau houden 

70% PAKsom( inclusief Benzo[a]pyreen) en benzeen 

3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 

groot groot groot Bedrijfsze
kerheid is 
groot 

is in 
onderzoek 

Praktijk leert, 
projectaanpak 
op basis van 
resultaten 

Bedrijfszek
erheid is 
groot 

4 Afwenteleffecten 
en integrale 
afweging 

Het voorkomen van 
de emissie heeft 
geen  
afwenteleffecten.  
Stoffen blijven in 
het gas. Integrale 
afweging niet van 
toepassing 

Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 

5 Kosten 200K 700K/jaar 200K/jaar 14 mln. 
per jaar 

25 mln. 
totaal 

25 mln. totaal 

6 Kostenbepalende 
parameters 

7 R&D-
onderzoeksvrage
n 

nvt nvt nvt nvt Daar waar 
nodig voor 
onderzoek 

nvt nvt 

Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 

Prioritering 
maatregelen    ↓ 
→ 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

1 Onderbouwing 
van 
prioriteitsmaatreg
elen 

Op basis van 
inspectie 

Op basis van 
inspectie 

Op basis van inspectie nvt nvt nvt nvt 

2 Acties die nodig 
zijn voor 
uitvoering 

Is 
gestart/lo
opt in 
ieder 
geval 
door tot 
2024 

Onderzoek 
afronden 
naar beste 
oplossing 

Projectmatige 
aanpak 

Projectmati
ge aanpak 

3 Doelen van de 
diverse acties 

4 Tijdsplanning  > 2020; Continu
aandacht

Is gestart/loopt 
in ieder geval 
door tot 2024 

Is gestart/loopt in ieder 
geval door tot 2024 

Is 
gestart/lo
opt in 
ieder 
geval 
door tot 
2024 

2023 2020-2023 2020-2023 

R&D↓ Niet van 
toepassing 

5 Onderzoeksvrage
n; voor zover 
nodig 
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5
a 

Acties voor een 
vervolgonderzoek  

              

5
b 

Tijdsplanning                
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22 - KGF 2, vulgatdeksels 
  Maatregel( 

kunnen 
meerdere zijn) 
→ 

1 2 3 4 5 6 

Beschrijving
en↓ 

            

1 Omschrijving 
van de 
reinigingstech
niek 

Ovendek en 
daarmee 
vulgatendeksel
s 
schoonhouden 
in 
ploegendienst 

Vervangen 
vulgatdeksels 
waar nodig op 
basis van 
inspectie 

Ovens incl. 
vulgatringen 
worden jaarlijks 
geheel 
genspecteerd 
en periodiek 
onderhouden 
door de 
ovenbouwkundi
ge dienst. Als 
een vulgatring 
emissie 
veroorzaakt 
wordt er een 
onderhoudsaan
vraag gemaakt 
( SAP ) en de 
verstoring 
opgelost 

KGF2, revisie 
ovenwanden; 
Roadmap+ 

KGF2, 
Individuele 
ovendrukregeli
ng; Roadmap+ 

KGF2, op. 
maatregelen 
geur; 
Roadmap+ 

2 Rendement/ 
vermindering 
ZZS % / kg/jr. 

          15% 

klein, is meer 
op niveau 
houden 

klein effect 
moeilijk 
kwantificeerbaa
r 

klein effect 
moeilijk 
kwantificeerbaa
r 

70% PAKsom( inclusief Benzo[a]pyreen) en 
benzeen 

3 Bedrijfszekerh
eid/ validatie 

Bedrijfszekerhe
id is groot 

Bedrijfszekerhe
id is groot 

Bedrijfszekerhe
id is groot 

Bedrijfszekerhe
id is groot 

is in onderzoek Praktijk leert, 
projectaanpak 
op basis van 
resultaten 

4 Afwenteleffect
en en 
integrale 
afweging 

Het voorkomen 
van de emissie 
heeft geen  
afwenteleffecte
n.  Stoffen 
blijven in het 
gas.              
Integrale 
afweging niet 
van toepassing 

Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 

5 Kosten Geen direct 
kosten effect, 
hoort bij 
dagelijks werk. 
Op moment dat 
de emissie 
cijfers daarom 
vragen extra 
aandacht en 
een inpuls aan 
het bestrijden. 
Naast 
standaard 
schoonhuishou
den en 
discipline 

                    100K 14 mln. per jaar 25 mln. totaal 25 mln. totaal 

6 Kostenbepale
nde 
parameters 

            

7 R&D-
onderzoeksvr
agen 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Daar waar 
nodig voor 
onderzoek 

Niet van 
toepassing 

Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-
onderzoek 

  Prioritering 
maatregelen    
↓           → 

1 2 3 4 5 6 
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1 Onderbouwin
g van 
prioriteitsmaat
regelen 

Op basis van 
de visuele 
emissie, welke 
dagelijks wordt 
bewaakt in de 
ochtend wijding 

Op basis van 
de visuele 
emissie, welke 
dagelijks wordt 
bewaakt in de 
ochtend wijding 

Op basis van 
onderhoud en 
inspectie 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

2 Acties die 
nodig zijn voor 
uitvoering 

schoon huishouden en 
eigenaarschap 

Aanvraag van 
budget indien 
nodig obv 
emissiecijfers 

Is gestart/loopt 
in ieder geval 
door tot 2024 

Onderzoek 
afronden naar 
beste oplossing 

Projectmatige 
aanpak 

3 Doelen van de 
diverse acties 

4 Tijdsplanning > 2020; Continu aandacht/Indien
de emissie hier om vraagt

> 2020; Continu
aandacht/Indie
n de resultaat
van de
inspectie hier
om vraagt

Is gestart/loopt 
in ieder geval 
door tot 2024 

2023 2020-2023 

R&D↓ Niet 
van 
toepassing 

5 Onderzoeksvr
agen; voor 
zover nodig 

5
a 

Acties voor 
een 
vervolgonderz
oek 

5
b 

Tijdsplanning  
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23 - KGF 2, klimpijpen 
Maatregel( kunnen meerdere zijn) → 1 

Beschrijvingen↓ 

1 Omschrijving van de reinigingstechniek KGF2, op. maatregelen geur; Roadmap+ 

2 Rendement/ vermindering ZZS % / kg/jr. 15% 

3 Bedrijfszekerheid/ validatie Bedrijfszekerheid is groot 

4 Afwenteleffecten en integrale afweging Het voorkomen van de emissie heeft geen afwenteleffecten. 
Stoffen blijven in het gas. Integrale afweging niet van 
toepassing 

5 Kosten Niet vast te stellen, is een onderdeel van totaal project 

6 Kostenbepalende parameters 

7 R&D-onderzoeksvragen Niet van toepassing 

 Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-
onderzoek 

Prioritering maatregelen    ↓  → 1 

1 Onderbouwing van prioriteitsmaatregelen Niet van toepassing 

2 Acties die nodig zijn voor uitvoering Projectmatige aanpak 

3 Doelen van de diverse acties 

4 Tijdsplanning 2020-2023 

R&D↓Niet van toepassing 

5 Onderzoeksvragen; voor zover nodig 

5a Acties voor een vervolgonderzoek 

5b Tijdsplanning 
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24 - GSL, open bronnen 
Maatregel( kunnen 
meerdere zijn) → 

1 

Beschrijvingen↓ Maatregel: Realiseren maatregelen stofreductie open bronnen 

1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 

De maatregel omvat het realiseren van diverse maatregelen voor de 
reductie van stof dat vrijkomt bij open bronnen binnen de 
Grondstoffenlogistiek (GSL). Voorbeelden zijn stof dat vrijkomt van 
bewerken van vaste stoffen (zoals een mengveld) en stof dat vrijkomt vanaf 
overstorten op transportbanden. 

Tata Steel heeft diverse (stof)maatregelen gedefinieerd. Dit is geïnitieerd 
vanuit de Roadmap+. 
De (stof)maatregelen worden opgevolgd vanuit een werkgroep. 

Onder andere de volgende maatregelen zullen naar verwachting getroffen 
worden. Hieronder zijn de maatregelen opgenomen waarvan wordt verwacht 
dat deze de grootste stofreductie bewerkstelligen. Daarnaast worden nog 
andere (kleinere) technische- en organisatorische maatregelen genomen. 
- Windscherm
- Overkapping deel transportbanden pellet-, sinter- en kookslijn naar de
HOO bunkers en de HOO bunkers

- Tot overkapping is gerealiseerd, is Tata Steel voornemens
schuimdosering op sinter- en pelletlijn toepassen 
- Schoonmaakregime verbeteren/intensiveren
- Optimaliseren pulpen van opslagen en mengvelden
- Nevelinstallaties realiseren bij de wielgravers
- Verder automatiseren van sproeien
- Schuimdosering bij kolenmengveld toepassen

Voorbeelden van andere (kleinere) technische- en organisatorische 
maatregelen omvat: 
- Bandsproeiers EO2, KO
- Versnelde renovatie van de stobes lijnen
- Optimaliseren code rood regime
- Procedure winterse omstandigheden kolenmengveld hanteren
- Vorstdraaiboek gebruiken

Tata Steel is voornemens om de maatregelen te treffen in de periode tot en 
met 2023. 

2 Rendement/ 
vermindering ZZS % 
/ kg/jr. 

De ZZS welke vrijkomen bij de open bronnen van GSL omvatten de 
stofgebonden zware metalen.  

De hoeveelheid stof dat vrijkomt bij open bronnen is bekend en wordt 
berekend op basis van kengetallen. 
Op basis van deze kentallen is ook de hoeveelheid zware metalen die 
vrijkomen bij open bronnen van GSL berekend. 

De grove inschatting is dat de hoeveelheid stof dat vrijkomt (diffuse emissie) 
bij de open bronnen bij GSL met ca. 35% zal reduceren door het treffen van 
de stofreductie maatregelen zoals gedefinieerd voor Roadmap+ (zie onder 1 
Omschrijving van de maatregel). Dit is een grove inschatting en deze 
reductie is ingeschat op basis van eerdere berekeningen, beschikbare 
kentallen voor de te treffen maatregelen en expert judgement.  

Doordat de ZZS welke vrijkomen bij de open bronnen stofgebonden zware 
metalen zijn, is de verwachting dat als stof met ca. 35% reduceert, ook de 
stofgebonden zware metalen met ca. 35% zullen reduceren.  
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3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 

Diverse te treffen maatregelen zijn al bij andere (staal)bedrijven getroffen, 
zoals: 
- Windscherm: windscherm wordt reeds bij andere (buiten EU)
staalbedrijven getroffen en heeft zich aldaar bewezen in de praktijk.
Daarnaast is Tata Steel bezig met berekeningen om het daadwerkelijke
stofreductie effect van de windschermen (in verschillende vormen) te
bepalen.
- Overkapping deel transportbanden pellet-, sinter- en kookslijn naar de
HOO bunkers en de HOO bunkers: het overkappen van transportbanden en
bunkers, en vervolgens afzuigen en filteren, wordt al bij veel andere (binnen
en buiten EU) toegepast en heeft zich aldaar bewezen in de praktijk.
- Nevelinstallaties realiseren bij de wielgravers: nevelinstallaties op
wielgravers wordt reeds bij andere (binnen NL) overslagterminals
(soortgelijk aan GSL qua bedrijfsvoering) getroffen en heeft zich aldaar
bewezen in de praktijk.

- Tot overkapping is gerealiseerd, is Tata Steel voornemens schuimdosering
op sinter- en pelletlijn toepassen: het effect van schuimdosering op de
emissie van pelletstof en sinterstof zal proefgewijs onderzocht worden door
Tata Steel.

De volgende maatregelen zal Tata Steel o.a. treffen welke naar eigen 
inzichten stof reductie zullen bewerkstelligen (expert judgement): 
- Schoonmaakregime verbeteren/intensiveren
- Optimaliseren pulpen van opslagen en mengvelden (bij pulpen o.a.
rekening houden met shot-, bull- en losplan)
- Verder automatiseren van sproeien van opslagen en mengvelden
- Schuimdosering bij kolenmengveld toepassen

4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 

De ZZS zal niet naar een ander milieucompartiment verplaatsen. De 
maatregelen zijn bedoeld om te bewerkstelligen dat minder erts-, kolen-, 
pellet-, sinter- en kooksstof gaat stuiven en geëmitteerd wordt. Wanneer dit 
erts-, kolen-, pellet-, sinter- en kooksstof niet vrijkomt, zal dit in de 
betreffende fabrieken (KGF1, KGF2, PEFA, SIFA, HOO) ingezet kunnen 
worden. 

5 Kosten De investeringskosten voor de stofmaatregelen die GSL waarschijnlijk zal 
treffen wordt ingeschat op ca. 25 miljoen euro, dit betreft echter een grove 
inschatting.  

6 Kostenbepalende 
parameters 

7 R&D-
onderzoeksvragen 

N.v.t.

 Vermijdings- en reductieplan met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder 
R&D-onderzoek 

Prioritering 
maatregelen    ↓ 
→ 

1 

1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 

De stofreducerende maatregelen worden uitgevoerd ihkv de Roadmap+. 

2 Acties die nodig zijn 
voor uitvoering 

Er is een projectteam bezig met voorbereiding en uitvoering van de 
stofreducerende maatregelen ihkv de Roadmap+. 

3 Doelen van de 
diverse acties 

Stofreductie 

4 Tijdsplanning Verwachte tijdlijn van veelvoud aan maatregelen 2021-2023 

R&D↓ 

5 Onderzoeksvragen; 
voor zover nodig 

5a Acties voor een 
vervolgonderzoek 

5b Tijdsplanning  
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In afschrift aan MEZK,

Van: Berg, Hans (MLE) van den < @tatasteeleurope.com> 
Verzonden: maandag 4 oktober 2021 16:47
Aan: @minienw.nl
CC: @noord-holland.nl; MinisterEZK 
Onderwerp: In vervolg op ons gesprek van 15 september 2021

Geachte heer Van Weyenberg,

In navolging op onze bespreking van 15 september jl. stuur ik u bijgaande informatie.

Met vriendelijke groet,

Hans van den Berg
Acting Chairman of the Board Tata Steel Nederland BV
Site Director Tata Steel IJmuiden

Tata Steel
T:  +31 

@tatasteeleurope.com
www.tatasteeleurope.com

PA: @tatasteeleurope.com

Follow us:

**********************************************************************
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intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries can accept any
responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone.

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of
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Aan de Omgevingsdienst                                       


Noordzeekanaalgebied 


                     Directie Toezicht en handhaving 


       T.a.v. dhr. E. Petit 


    Ebbehout 31 


    1507 EA ZAANDAM 


 


 


Date: 30 september 2021 


Subject: Beoordeling inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen (reactie op uw brief 


van 24 maart 2021 voor wat betreft het onderdeel ‘lucht’) 


Our reference: Beantwoording brief d.d. 24 maart 2021 ODNZKG deel 2  


Your reference 


Pages                             


10196804/19768556 
38 


 
  
 


Geachte heer Petit, 


 


Wij ontvingen uw brief van 24 maart 2021 per e-mail van 25 maart 2021 (met bovengenoemd 


zaak- en documentnummer), waarin u ingaat op de door ons verstrekte informatie inzake de 


emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).  
 


Uw brief heeft betrekking op de luchtemissies. U geeft aan dat de door Tata Steel ingediende 


rapportages nog niet volledig worden bevonden en dat de ingediende minimalisatieanalyse en 


het Vermijdings- en reductieprogramma nog niet aantonen dat Tata Steel voldoet aan de 


minimalisatieverplichting. 
 
Op 19 mei jl. heeft Tata Steel een eerste reactie verstuurd op uw brief van 24 maart jl., waarin 
een eerste terugkoppeling is gegeven op hoe wij invulling geven aan de 
minimalisatieverplichting op het gebied van de reguliere emissies, van de ongewone 
voorvallen/niet reguliere emissies en waarom wij de focus hebben gelegd op de grootste 
bronnen, zoals hierboven beschreven. 


 
U heeft ons laten weten dat vóór 1 oktober 2021 invulling dient te worden gegeven aan de 
minimalisatieverplichting en het vermijdings- en reductieprogramma dient te worden 
toegestuurd. Met deze brief voldoen wij aan dit verzoek. Hierin vindt u meer informatie en uitleg 
over de onderbouwing van onze keuzes. Tevens is een uitgebreider vermijdings- en 
reductieprogramma toegevoegd.   
  


In de bijlagen zijn de diverse bevindingen uit uw brief benoemd en voorzien van onze  reactie. 


 


 



mailto:hsse.frontoffice@tatasteeleurope.com
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Ten slotte hechten wij eraan om het volgende onder uw aandacht te brengen: 


 


In lijn met het landelijk overheidsprogramma om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen 


(ZZS) in Nederland terug te dringen, heeft Tata Steel eind vorig jaar bij uw Omgevingsdienst 


een inventarisatie met een eerste vermijdings- en reductieprogramma ingediend om de uitstoot 


van ZZS vanaf de site in IJmuiden aanzienlijk te verminderen. Een aantal van deze 


reductiemaatregelen is inmiddels al geïmplementeerd of van start gegaan. Zo is er inmiddels 


een elektrofilter voor de sinterkoelers van de Sinterfabriek in gebruik genomen. Daardoor is 


onder meer de emissie van lood voor deze bron geminimaliseerd. Verder is het project gestart 


om een ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek te bouwen, waarmee de uitstoot van ZZS fors 


zal worden gereduceerd. Bij de Koudbandwalserij wordt momenteel een filterinstallatie met 


naverbrander gebouwd. Begin 2022 zal daardoor de uitstoot van PAK-stoffen verder afnemen. 


Bij de Sinterfabriek loopt momenteel een proef om PAK-stoffen te reduceren door een 


verhoogde injectie van kool. 


 


Tata Steel spant zich tot het uiterste in om de uitstoot van ZZS te reduceren en zal waar 


mogelijk maatregelen versneld uitvoeren. Daarbij geven wij prioriteit aan het realiseren van 


maatregelen die op zo kort mogelijke termijn het grootst mogelijke positieve effect op de 


leefomgeving hebben.  


 


Voor het hierbij ingediende vermijdings- en reductieprogramma is 97% van de ZZS-


emissiebronnen van de site beschouwd. Voor de overige bronnen met een geringe impact op 


de omgeving zal een separaat plan worden gemaakt.  


 


Dit vermijdings- en reductieprogramma heeft daarnaast als doel om de emissies van ongewone 


voorvallen aan te pakken. Voor meer dan 60% van de ongewone voorvallen zijn in het 


programma maatregelen opgenomen om de effecten hiervan te verminderen. 


 


 


Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld en zijn uiteraard tot 


een nadere toelichting en overleg bereid.   


 


Hoogachtend, 


Tata Steel IJmuiden BV 


 


 
 


Dr. Ir. M.F. Workel 


Director Health Safety Security & Environment 
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Brief ODNZKG 24 maart 2021  
Onderdeel lucht  
Minimalisatieverplichting Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS) 
 
 
ODNZKG: 
1) Minimalisatieverplichting Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS)  
Vanaf 1 januari 2016 is in het Activiteitenbesluit (Ab) een definitie voor ZZS opgenomen. 
De wettelijke grondslag voor de minimalisatieverplichting van ZZS, betreft artikel 2.4, tweede 
lid van het Activiteitenbesluit (Ab). Uit deze bepaling volgt, dat emissies van ZZS naar de lucht 
zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, tot een minimum 
beperkt.  
De ingediende inventarisatierapporten tonen nog niet aan dat u voldoet aan deze 
minimalisatieverplichting.  
In de huidige rapportage wordt aangegeven dat bij 17 emissiepunten van de in totaal 
213 bekende emissiepunten, maatregelen worden genomen om de uitstoot van ZZS te 
verminderen. De onderbouwing waarom alleen op deze punten maatregelen worden genomen 
ontbreekt. Tevens ontbreekt er een overzicht van de mogelijk toepasbare maatregelen ter 
reductie van ZZS.  
Om te voldoen aan de minimalisatieverplichting, dient u alle mogelijke maatregelen bij alle 
emissiepunten aantoonbaar en navolgbaar te beschouwen. In de rapportage dienen hierom bij 
alle emissiepunten alle toepasbare technieken voor de ZZS-reductie te worden beschouwd. Op 
basis van deze informatie kunt u een onderbouwde rapportage indienen voor de prioritering 
van de aanpak van de ZZS.  
 
Reactie TATA STEEL 
1.1 Minimalisatie; primaire focus op de bronnen met de hoogste ZZS-emissie 
Tata Steel heeft een strategie ontwikkeld en in uitvoering om zo snel mogelijk een reductie te 
bewerkstelligen van de ZZS-emissie waarmee een immissiereductie behaald wordt in de 
leefomgeving. In deze paragraaf wordt de strategie beschreven. 
 
Tata Steel heeft in 2019 alle luchtemissiebronnen, die werkelijk ZZS emitteren en die mogelijke 
ZZS kunnen emitteren, geïnventariseerd. De ZZS-inventarisatie is in december 2020 aan de 
ODNZKG gestuurd en op de website van Tata Steel gepubliceerd.  
Op basis van de emissiemetingen, kennis van de emissiebronnen en kennis van 
installaties/processen  gaat Tata Steel er vanuit dat in de ZZS-inventarisatie alle relevante ZZS-
emissiebronnen van de werkelijke emissies benoemd zijn. 
De werkelijke geïnventariseerde ZZS-emissie is gebaseerd op emissiemetingen aan 
schoorstenen en dakopeningen. Waar emissie-metingen niet mogelijk zijn, is gebruik gemaakt 
van kengetallen uit de literatuur, waaronder de BREF IJzer en Staal, Bericht Nr. ESG 13 A/87, 
Bergbau-Forschung GmbH, Ueber die Abschaetzung der Emissionen von Staub, CO, SO2, H2S, 
NH3, HCN, CH4, sonstige Aliphaten, BTX und PAH aus den Ofentueren der Kokerei 2 von 
Hoogovens IJmuiden en andere documenten. 
  
De emissiemetingen zijn uitgevoerd door de geaccrediteerde meetafdeling van Tata Steel, in 
een aantal gevallen(≤ 10%) door externe geaccrediteerde meetbureaus en dit alles onder 
toezicht van de ODNZKG.  
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Tata Steel heeft met de ZZS-inventarisatie en de werkelijke ZZS-emissies een analyse uitgevoerd 
om te bepalen welke ZZS het meest worden geëmitteerd en die direct van invloed kunnen zijn 
op de gezondheid in de leefomgeving en het milieu. Het doel van deze analyse is om te bepalen 
waar in het Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen de focus op gericht moet zijn 
om zo snel als mogelijk ZZS-emissiereductie en -immissiereductie in de leefomgeving te 
bereiken.  
 
Resultaat van de analyse: 
 
Tabel 1


MVP2
Som 


MVP1+MVP2+ERS


Zware 


metalensom(6): 


As, Be, Cd, 


Hg, Ni en Pb


MVP1 


PAKsom 


(46)


 Benzeen
Dioxinen 


som(26)


PCBsom 


(18) 


zware 


metalensom(6)+ 


PAKsom(46)+ 


benzeen+ Dioxinen 


som(26)+PCBsom 


(18)


ZZS-emissie kg/jaar     → 1916 2547 2631 0,0002714 0,00003 7094


In % van de totale ZZS-


emissie1 Tata Steel →
26% 35% 36% 0% 0% 97%


Bron: ZZS-emissie-inventarisatie


1Totale ZZS-emissie Tata Steel = 7290 kg/jaar


MVP1 ERS


Belangrijkste ZZS-emissie Tata Steel; inventarisatie december 2020


kg/jaar


 
 
Conclusie van de analyse:  
De ZZS-emissie van Tata Steel bestaat hoofdzakelijk uit Zware metalensom(6) + PAKsom(46) + 
Benzeen. Ondanks dat Dioxinsom(26) en PCBsom(18) in hoeveelheid weinig bijdragen, zijn deze 
stoffen van groot belang voor de gezondheid en daarom zijn zij meegenomen in het opstellen 
van het Vermijdings- en reductieprogramma. 
 
Met deze conclusie heeft Tata Steel onderzoek uitgevoerd naar de ZZS-emissiebronnen die het 
meeste van de in tabel 1 genoemde ZZS emitteren. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een 
Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen waarbij die bronnen worden 
geminimaliseerd die tussen de 94% en 100% van de geselecteerde ZZS-emissiecomponenten 
emitteren, zie tabel 2. 
 
Tabel 2 MVP2 ERS 


Zw. met. som: 


As, Be, Cd, 


Hg, Ni en Pb


Pb 
PAKsom 


(46)
Benzeen


Dioxinen 


som(26)


PCBsom 


(18) 


Werkelijke emissie totaal Tata in  kg/jaar 1916 1513 2547 2631 2,71E-04 3,00E-05


Emissie geselecteerde bronnen in kg/j 1793 1468 2541 2536 2,69E-04 3,00E-05


94% 97% 100% 96% 99% 100%


Reductiestreven in kg/jaar 1190 1036 1232 752 1,50E-04 2,13E-05


Reductiestreven werkelijke emissie in % van totaal Tata 62% 68% 48% 29% 55% 71%


Bron: ZZS-emissie-inventarisatie en reductiestreven maatregelen


MVP1


Emissie geselecteerde bronnen in % van totaal Tata
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Als voorbeelden van de uitkomst van het onderzoek zijn de verdeling van de ZZS-emissies van 
de geselecteerde bronnen in een grafiek weergegeven voor de Zware metalensom(6), Pb en 
PAKsom(46)  
 


 
Grafiek a; bron: ZZS-emissieinventarisatie 
 


 
Grafiek b; bron: ZZS-emissieinventarisatie 
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Grafiek c; bron: ZZS-emissieinventarisatie 
 
 
De analyse heeft ertoe geleid dat voor Pb 90% (exclusief PEFA, Branderij, dak en jaloezieën en 
SIFA, Doekfilter RGR)  en voor PAKsom(46) 100% van de verantwoordelijke bronnen een 
maatregel wordt getroffen met een reductiestreven van totaal 68% voor Pb en 48% voor 
PAKsom(46). Tevens worden de zware metalensom(6)-, Benzeen-, Dioxinensom(26)- en 
PCBsom(18)-emissies fors gereduceerd. 
 
Met de geselecteerde bronnen is het uiteindelijke Vermijdings- en reductieprogramma met 
maatregelen opgesteld. In hoofdstuk 3 Vermijdings- en reductieprogramma en de bijlage wordt 
ingezoomd op de individuele bronmaatregelen. 
 
1.2 Minimalisatie; focus op overige ZZS-emissiebronnen  
Naast de ZZS-emissiebronnen die in het Vermijdings- en reductieprogramma zijn opgenomen, 
zijn er meer bronnen die ZZS emitteren. Deze overige ZZS-bronnen vertegenwoordigen een 
klein deel van de totale ZZS-emissie van Tata Steel, zie tabel 1. 
Tata Steel heeft bij het opstellen van het voorgenomen Vermijdings- en reductieprogramma 
ervoor gekozen om de ZZS-emissie van de bronnen met de hoogste ZZS-emissie met prioriteit 
te reduceren. Tata Steel is reeds gestart met uitvoering van het Vermijdings- en 
reductieprogramma (nu 24 bronnen), zie hoofdstuk 3. 
De vervolgstap is om de overige bronnen te beoordelen die niet in het ZZS-reductieprogramma 
zijn opgenomen. 
In overleg met de ODNZKG zal worden bepaald waar het mogelijk en zinvol is om een 
Kosteneffectiviteitsonderzoek uit te voeren. Vooruitlopend op het onderzoek heeft Tata Steel 
een analyse uitgevoerd naar de huidige geplaatste reinigingstechnieken die samen met de ZZS-
emissie als basis dienen voor verder onderzoek. 
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Tabel 3 Vermij-


dings- en 


reductie-


programma


Aantal 


ZZS-


emissie-


bronnen


ZZS-


maatregel 


2020-2025


Doekfilter Gas-


wasser


Actief-


koolfilter


Ther-


mische 


naverbra


nder


Separato


r/baffels/ 


water-


sproeiers


/latex


e-filter SCR+SNCR Geen


24 x


84 x 2
a


54 x


2 x


12 x


4 x


2 x


39
b
 (30 


diffuse 


bronnen)


x


 a 2 doekfilters zijn nageschakeld met een actief-koolfilter
  b De 39 bronnen waar geen reinigingstechniek is geplaatst zijn bronnen met zeer lage emissies.


Geplaatste reinigingstechnieken bij Tata Steel


 
 
Vooralsnog lijkt het niet zinvol om voor de bronnen waar bijvoorbeeld voor stofvormige 
componenten een doekfilter als reinigingstechniek is geplaatst nog een nageschakelde techniek 
te installeren. Dit vanwege het feit dat een doekfilter de best beschikbare techniek is om 
stofvormige ZZS te reduceren. Met andere woorden: de ZZS-emissie van een bron met alleen 
stofvormige componenten is met een doekfilter geminimaliseerd. Voor de uit te voeren 
kosteneffectiviteits-onderzoeken is Tata Steel voornemens dit extern aan te besteden waarbij 
Pb en PAKsom(46) met prioriteit worden opgepakt. Omtrent de voortgang van het onderzoek 
zal worden afgestemd met de ODNZKG. 
 
ODNZKG: 
2) Ongewone voorvallen 
Bij de uitgevoerde verspreidingsberekeningen worden ongewone voorvallen normaal 
gesproken niet meegenomen omdat op basis van een eenmalig incident niet goed 
gemodelleerd kan worden op een jaargemiddelde emissie. Op jaarbasis komen er bij Tata Steel 
echter een groot aantal ongewone voorvallen voor, die effect kunnen hebben op de 
luchtkwaliteit. De uitstoot van ZZS vanwege de vele ongewone voorvallen belast de 
leefomgeving in aanzienlijke mate, zodat ook maatregelen ter voorkoming van ongewone 
voorvallen beschouwd moeten worden. In de rapportage dient u de ongewone voorvallen mee 
te nemen waarbij wordt beschouwd bij welke ongewone voorvallen (mogelijk) ZZS vrijkomen. 
Op deze manier kan nagegaan worden welke ongewone voorvallen meegenomen moeten 
worden in de minimalisatieverplichting van ZZS.  
 
Reactie TATA STEEL 
2.1 Algemeen 
Met betrekking tot ons standpunt aangaande ongewone voorvallen verwijzen wij naar de brief 
van 19 mei 2021.  De emissies van ongewone voorvallen zijn onbedoeld en niet te voorspellen 
en kunnen dus niet worden gereguleerd door middel van algemene regels. Die algemene regels 
hebben daar naar hun aard geen betrekking op. Dit geldt dus ook voor de 
minimalisatieverplichting. 
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Echter Tata Steel is zich bewust dat ongewone voorvallen een onderwerp van groot belang is 
voor de leefomgeving. Ondanks dat ongewone voorvallen niet te voorspellen zijn, heeft Tata 
Steel wel de ongewone voorvallen onder de loep genomen en een analyse uitgevoerd. 
 
2.2 Focus op ongewone voorvallen  
De OD NZKG stelt dat Tata Steel dermate veel ongewone voorvallen heeft dat ze meegenomen 
moeten worden in de immissieberekeningen. 
Tata Steel begrijpt de redenering en ziet ook dat vanuit de leefomgeving dit verwacht wordt. 
Helaas is het niet mogelijk dat dit met enige significantie op te leveren is. Op voorhand is niet 
bekend welke ongewone voorvallen plaats zullen vinden. Omdat deze onbekend zijn, zijn ook 
de groottes van de emissies bij ongewone voorvallen niet te kwantificeren. 
De tijdsduur van een ongewoon voorval met emissies is meestal kort waardoor de dan 
heersende meteorologie zeer bepalend is;  iets wat in het emissie-verspreidingsmodel Stacks 
niet ‘past’. De ongewone voorvallen worden bij de ODNZKG gemeld en bij bepaalde meldingen 
wordt ook een opgave gedaan van de emissie. Deze opgegeven emissies zijn niet als 
kwantitatief te beschouwen maar als kwalitatief. 
Kortom: deze emissies meenemen in de immissieberekeningen lijkt ons niet mogelijk. 
Het is praktisch ook niet mogelijk om op voorhand, d.w.z. zonder dat zich al een ongewoon 
voorval heeft voorgedaan, informatie te verstrekken over de emissie van ZZS als gevolg van 
ongewone voorvallen en over de mogelijkheden om die emissie te voorkomen of te beperken. 
 
 
2.2.1 Effecten van het Vermijdings- en reductieprogramma op ongewone voorvallen 
Om meer inzicht te krijgen heeft Tata Steel een analyse uitgevoerd in de meest voorkomende 
gemelde ongewone voorvallen/niet reguliere emissies van 2017 tot en met 2020 en de 
milieueffecten van het Vermijdings- en reductieprogramma. Resultaat van de analyse 
ongewone voorvallen is in tabel 4 samengevat. 
2017-2020: gemiddeld heeft Tata Steel 2532 meldingen per jaar geregistreerd over emissies 
naar de lucht.  
Ondanks de onvoorspelbaarheid van ongewone voorvallen is een poging ondernomen om een 
schatting te maken van het effecten van het Vermijdings- en reductieprogramma op de 
ongewone voorvallen. 
Van elke bronmaatregel is ingeschat wat voor reductie-effect de maatregel kan hebben op de 
ongewone voorvallen, dit is uitgedrukt in een percentage.  
Voorbeeld: Werkeenheid OSF2; dakemissie laadhal heeft gemiddeld 332 ongewone voorvallen 
per jaar met een onbekende emissie x. Met de OSF2-maatregel wordt een reductie-effect  
verwacht op 332 ongewone voorvallen van 50%. Dat kan zijn op de hoeveelheid x en/of op het 
aantal ongewone voorvallen, dat is echter zoals eerder gezegd niet te kwantificeren. Per bron is 
het effect van de maatregel verschillend.  
Het aantal ongewone voorvallen van de Werkeenheden waar een maatregel effect heeft op de 
ongewone voorvallen is gesommeerd, zijnde 1627. Het voorgestelde Vermijdings- en 
reductieprogramma heeft een reductie-effect op zo’n 1627 meldingen van de ongewone 
voorvallen per jaar van verschillende bronnen. Vervolgens is er gedeeld door het totaal aantal 
ongewone voorvallen (2532) en ontstaat er een emissiereductie-effect op 64% van het totaal 
aantal ongewone voorvallen/meldingen per jaar. 
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Tabel 4


Gemiddeld 


aantal 


meldingen 


per jaar


Effect 


Vermij-


dings- 


en 


reductie


plan?


HOO, HO6 ovenhuis (dakemissie met afz.) 608 Ja


HOO, HO7 ovenhuis (dakemissie met afz.) 369 Ja


KGF1 198 Ja


KGF2 114 Ja


OSF2, dakemissie laadhal 332 Ja


Grondstoffenlogistiek, opslagen/openbonnen 91 Ja


Pelletfabriek 39 nee


Sinterfabriek 39 nee


Totaal aantal medlingen van Tata Steel gemiddeld per jaar 2532


Het Vermijdings- en reductieprogramma heeft effect op 1627 meldingen


Het Vermijdings- en reductieprogramma heeft effect op 64% van het totaal aantal meldingen


Bron: database MELK


Aantal meest voorkomende meldingen gemiddeld per jaar van ongewone voorvallen 2017-2020


Werkeenheid/emissiebron↓


 
  
2.2.2 Vervolgonderzoek ongewone voorvallen 
Tata Steel gaat de volgende onderzoeken/reductie uitvoeren: 
 


1. Begonnen wordt met het beter duiden van de ongewone voorvallen en welke relevant 
zijn voor de luchtkwaliteit. 


2. Van de ongewone voorvallen die het meest voorkomen wordt getracht een schatting te 
maken van de hoeveelheid ZZS die jaarlijks wordt geëmitteerd. Deze schatting wordt 
gerelateerd aan de hoeveelheid reguliere ZZS-emissie. 


3. In het Vermijdings- en reductieprogramma van Tata Steel zijn maatregelen opgenomen 
om het milieueffect van ongewone voorvallen te reduceren.  


 
 


 
ODNZKG: 
3) Vermijdings- en reductieprogramma 
Daarnaast bent u verplicht een Vermijdings- en reductieprogramma zoals bedoeld in artikel 
2.20 van de Activiteitenregeling op te stellen. Dit artikel luidt: Vermijdings- en 
reductieprogramma’s van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in artikel 2.4, zesde lid, onder a, 
van het besluit, bevatten in ieder geval:  
a. een overzicht van mogelijkheden en technieken ter voorkoming en ter beperking van de 
emissies;  
b. met betrekking tot de technieken, bedoeld in onderdeel a, informatie over:  
1°. het rendement;  
2°. de validatie;  
c. informatie over de bedrijfszekerheid en de kosten;  
d. informatie over afwenteleffecten.  
In de toelichting op de reductiemaatregelen 2020-2025 wordt voor de prioriteitenstelling 
verwezen naar het Ab, dat is wel erg summier. Er dient hierom dan ook een Vermijdings- en 
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reductieprogramma te worden opgesteld dat voldoet aan artikel 2.20 van de 
Activiteitenregeling.  
 
Reactie TATA STEEL 
3.1 Vermijdings- en reductieprogramma 
Tata Steel heeft gekozen om primair de focus te leggen op de bronnen met de hoogste ZZS-
emissie. Dit heeft geleid tot het volgende Vermijdings- en reductieprogramma 2020-2025: 
 
Tabel 5
Emissie-


bron
ZZS


1


2


3


4


5


6


7
Dioxinen som(26); PCBsom(18), Zware 


metalen som(6); PAKsom(46)


8
Dioxinen som(26); Zware metalen 


som(6); PAKsom(46) 


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18 PAKsom(46), formaldehyde, fenol


19


20


21


22


23


24 Zware metalen som(6)


25 Harsco, convertorslakstof Zware metalen som(6)


Ad tabel 5:


a)   Voor de realisatietermijn en de details van de reductiemaatregelen wordt verwezen naar de bijlage: Gegevens per individuele bron-reductiemaatregel.


b)   Ter volledigheid is de maatregel van bedrijf Harsco als toevoeging opgenomen. Harsco rapporteert hier separaat over.


GSL; openbronnen Roadmap+. Veelvoud van maatregelen, zie bijlage.


Roadmap+. Plaatsen Steamboxen


KGF2, deuren


PAKsom(46) en benzeen


Roadmap+.1) Maatregelen geur (stapsgewijs); 2) Individuele 


ovendrukregeling; 3) Mechanische afdichting 4) revisie ovenwanden        + 


Intensiveren inspectie en onderhoud


KGF2, vulgatdeksels


KGF2, klimpijpen


OSF, dakemissie converter 21


OSF, dakemissie converter 31 


KGF1, deuren
PAKsom(46) en benzeen Intensiveren inspectie en onderhoud


KGF1, vulgatdeksels


HOO, HO6 ovenhuis (dakemissie met afz.)
Zware metalen som(6)


Roadmap+.1) Betere afzuiging ovenhuis tijdens ongewone voorvallen.    


2) Verbeterde detectieHOO, HO7 ovenhuis (dakemissie met afz.)


OSF, droogstanden OSF2 Roadmap+. 1)  Stap1, recirculatie; 2) Stap2, nieuw; 


PEFA,  branderij, fluorwassers 14.11/14.16 Roadmap+. Doekfilter en DeNOx


SIFA; doekfilter RGR Proef uitvoeren met om met meer HOK Dioxinen/PAKsom te reduceren


SIFA, sinterkoeler 11; warme klep


SIFA, sinterkoeler 21; warme klep


SIFA, sinterkoeler 31; warme klep


OSF, dakemissie converter 11 
Dioxinen som(26),  PCBsom(18), Zware 


metalen som(6); PAKsom(46)
Roadmap+. Betere afzuiging dak laadhal


Vermijdings-en reductieprogramma 2020-2025


SIFA, sinterkoeler 11; koude klep


SIFA, sinterkoeler 21; koude klep


SIFA, sinterkoeler 31; koude klep


Zware metalen som(6) Installeren van Elektrofilter 42 (ESP42) waarmee de afgassen afkomstig van de sinterkoelers worden gereinigd.


Activiteit / installatie Reductiemaatregel


KB2, H2-ovens Schermgas
PAKsom(46) 


PAK's worden gereduceerd met actief koolfilters gevolgd door een 


elektrische RTO naverbrander.KB2, HNX-ovens Schermgas


HOO, HSF 3 luchtbehandelingskasten stopmassaopslag 
PAKsom(46)  


 1) stopmassa van externe leveranciers met laag PAK-gehalte 2) 


optimaliseren van bestaande actief koolfiltersHOO, HSF  afzuiging draaitafel en inpaklijn 


 
 
Toelichting voortgangsuitvoering van het Vermijdings- en reductieprogramma 
In december 2020 is bij de ODNZKG een voorgenomen Vermijdings- en reductieprogramma 
ingediend met 17 bronnen. Het nu ingediende plan is uitgebreid met een uitsplitsing van alle 
bronnen(24) waarop een reductiemaatregel van toepassing is, hetgeen in lijn is met de ZZS-
emissie-inventarisatie. Toegevoegd zijn alle bronmaatregelen en per reductiemaatregel zijn 
informatieve gegevens toegevoegd. 
Het reductieprogramma is verder uitgebreid met een onderzoeksplan voor de Rookgasreiniging 
van de Sinterfabriek om te komen tot verdere Paksom(46)-minimalisatie. 
Tata Steel is ondertussen gestart om de maatregelen uit het Vermijdings- en 
reductieprogramma uit te voeren om snel immissiereductie te behalen voor de leefomgeving. 
Het berekenen van de kosteneffectiviteit is in zoverre dan ook niet meer relevant. Wel zijn de 
projectkosten opgenomen om een indicatie te geven van de investeringen. 
 
In de bijlage zijn de gegevens per individuele bron-reductie-maatregel toegevoegd waaronder 
het ZZS-reductiepercentage. Het reductiepercentage heeft betrekking op de gekwantificeerde 
ZSS-emissie uit de ZZS-emissie-inventarisatie die in december 2020 is gepubliceerd. Dit 
percentage, en daarmee de reductiepercentages van totaal Tata Steel, zijn geen keiharde 
waarden waar een claim op gelegd kan worden. Het is een eerste schatting op basis van de 
huidige inzichten, in de tijd zal hier meer duidelijkheid over komen. 
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Voor enkele bronnen heeft Tata Steel al maatregelen geïmplementeerd:  
1. Met ingang van januari 2021 is de productie van de hulpstoffenfabriek (HSF) van PAK-


houdend materiaal (stopmassa) volledig stilgelegd. Tata Steel gebruikt nu externe 
stopmassa waarvan uit de uitgevoerde duurproef is gebleken dat die veilig ingezet kan 
worden. Door vooralsnog tijdelijke inzet van deze externe stopmassa is de PAK-emissie 
vanuit de HSF gestopt. Door de ODNKG is een vergunning verleend voor de installatie 
van een aanvullende filterinstallatie bij de HSF. Daarna volgt een proef om de 
beheersing van de emissie te kunnen realiseren.  Totdat alle maatregelen zijn genomen, 
de installatie-aanpassingen opgeleverd zijn en in gebruik genomen, zal de productie van 
eigen stopmassa niet worden hervat.  


2. In mei 2021 is de reinigingsinstallatie(elektrofilter) bij de sinterkoelers in bedrijf 
genomen waardoor voor deze bron onder andere de Pb-emissie is geminimaliseerd. 


3. Bij de rookgasreiniging van de Sinterfabriek loopt een uitgebreide proef om vast te 
stellen of met het injecteren van meer of andere absorptiemiddelen de PAKsom(46) en 
dioxinensom(26) verder geminimaliseerd kan worden. De resultaten van dit onderzoek 
worden in Q1 2022 geëvalueerd. Tevens zal een vervolgonderzoek plaatsvinden naar 
mogelijke andere maatregelen.  


4. In Q2 2021 is de eerste stap van de ZZS-reductie bij de droogstanden gerealiseerd. 
5. Bij KGF 2 zijn 2021 een aantal maatregelen genomen om de diffuse emissie rondom de 


baterijen bij KGF 2 te reduceren. Dat heeft geleid tot een forse daling van de 
deurenemissie (PAKsom(46) en geur van KGF2 en dat is gevisualiseerd in onderstaande 
grafiek: 


 
 


3.2 Het aantal emissiebronnen met een ZZS-minimalisatie 
Het Vermijdings- en reductieprogramma heeft betrekking op de minimalisatie van 24 Tata 
Steelbronnen. Dit zijn niet de enige bronnen die zijn of worden geminimaliseerd. Op basis van 
de analyse uit tabel 3 is op te maken dat veel bronnen uitgerust zijn met een Best Beschikbare 
reinigingsTechniek (BBT) om ZZS-emissies te reduceren. 
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Voor stofvormige componenten is een doekfilter de BBT om de emissies te minimaliseren. Voor 
gasvormige koolstofhoudende componenten is een naverbrander een BBT. 
Dat betekent dat als Tata Steel het vermijdings-en reductieprogramma heeft uitgevoerd 
vooralsnog in totaal minimaal 110 emissiebronnen zijn geminimaliseerd voor ZZS. Van de 
overige bronnen zal nog beoordeeld worden of het mogelijk en reëel is om verder te kunnen 
minimaliseren, zie paragraaf 1.2. 
 
3.3 Geschatte emissiereductie van Pb en PAKsom(46) voor de komende jaren 
In de bijgevoegde grafieken is weergegeven hoe het verwachte emissiereductiestreven voor Pb 
en PAKsom(46) naar verwachting zal gaan plaatsvinden.  
 
Grafiek 1; Pb 


In 2021 is reinigingsinstallatie(electrofilter) van de sinterkoelers in bedrijf genomen. Voor Pb zal 
de grootste daling het gevolg zijn van de inbedrijfstelling van de onstoffingsinstallatie van de 
nieuwe rookgasreiniging van de Pelletfabriek met als aanname het jaar 2024 voor deze grafiek. 
Hierbij is gesteld dat de Pb-reductie voor het volledige jaar 2024 wordt bereikt.  
 
 


 
Grafiek 1; bron: EMJV 2019/ZZS-emissie-inventarisatie 
 


Grafiek 2; PAKsom(46) 


In 2021 is de verwachte PAKsom(46)-reductie van de KGF2 al voor een deel gerealiseerd. Begin 
2022 zal de PAKsom(46)-reductie van de KB-gloeiovens zijn gerealiseerd. Hierbij is voor de 
grafiek gesteld dat de PAKsom(46)-reductie in Q1 2022 voor het volledige jaar 2022 wordt 
bereikt met uitzondering van enkele kleine bronnen waarvan de reductieuitvoering gestart is en 
volledig zijn geminimaliseerd in 2023. 
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Grafiek 2; bron:  ZZS-inventarisatie  
 
 
3.4 Effecten van het Vermijdings- en reductieprogramma 
Het Vermijdings- en reductieprogramma heeft als primair doel om zoveel en zo snel als 
mogelijk is een reductie van de belangrijkste en hoogste ZZS emissies te realiseren. Naast de 
reductie van ZZS worden ook andere milieurelevante componenten fors gereduceerd zoals 
fijnstof, grof stof (zie tabel 6), andere stofgebonden metalen (niet zijnde ZZS) en geur. Voor 
geur wordt een afname verwacht van de geurbelasting voor de directe woon-/leefomgeving 
van ongeveer 85 %. 
 


Tabel 6


PM10  fijn 


stof


 > PM10 grof 


stof


Geschatte reductie van de ZZS-maatregelen in kg/jaar 210.065 319.297


Verwachte reductie in % van totale emissie Tata Steel 30% 27%


Bron: EMJV 2019


Verwachte reductie stofvormige componenten Vermijdings- en reductieprogramma


 
 
Ook deze niet-ZZS-reducties in de emissies zullen leiden tot lagere concentraties 
verontreinigingen en minder hinder in de leefomgeving van Tata Steel waardoor de 
luchtkwaliteit verbetert met minder depositie/stofneerslag en geurhinder. 
Dat betekent dat de positieve effecten op de immissiereductie van het ZZS-Vermijdings- en 
reductieprogramma in de leefomgeving van Tata Steel verder reiken dan alleen de reductie van 
ZZS. 


 
4)  Toekomstige productieconfiguratie 
Tata Steel heeft een strategie ontwikkeld om de CO2-emissie drastisch te verminderen. Hierbij 
worden niet meer kolen als reductiemiddel ingezet maar waterstof. De realisatie van dit traject 
zal vele jaren gaan duren en is nu nog in een pril stadium. Dit programma zal ook een effect 
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hebben op de productieconfiguratie en daarmee ook de emissiereductie van ZZS. Zodra daar 
meer duidelijkheid is zullen we de effecten op de ZZS-minimalisatie ook meenemen in de ZZS 
rapportages. 
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Bijlage: Gegevens per individuele bron-reductiemaatregel 


 


Tabel 5
Emissie-


bron
ZZS


1


2


3


4


5


6


7
Dioxinen som(26); PCBsom(18), Zware 


metalen som(6); PAKsom(46)


8
Dioxinen som(26); Zware metalen 


som(6); PAKsom(46) 


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18 PAKsom(46), formaldehyde, fenol


19


20


21


22


23


24 Zware metalen som(6)


25 Harsco, convertorslakstof Zware metalen som(6)


Ad tabel 5:


a)   Voor de realisatietermijn en de details van de reductiemaatregelen wordt verwezen naar de bijlage: Gegevens per individuele bron-reductiemaatregel.


b)   Ter volledigheid is de maatregel van bedrijf Harsco als toevoeging opgenomen. Harsco rapporteert hier separaat over.


GSL; openbronnen Roadmap+. Veelvoud van maatregelen, zie bijlage.


Roadmap+. Plaatsen Steamboxen


KGF2, deuren


PAKsom(46) en benzeen


Roadmap+.1) Maatregelen geur (stapsgewijs); 2) Individuele 


ovendrukregeling; 3) Mechanische afdichting 4) revisie ovenwanden        + 


Intensiveren inspectie en onderhoud


KGF2, vulgatdeksels


KGF2, klimpijpen


OSF, dakemissie converter 21


OSF, dakemissie converter 31 


KGF1, deuren
PAKsom(46) en benzeen Intensiveren inspectie en onderhoud


KGF1, vulgatdeksels


HOO, HO6 ovenhuis (dakemissie met afz.)
Zware metalen som(6)


Roadmap+.1) Betere afzuiging ovenhuis tijdens ongewone voorvallen.    


2) Verbeterde detectieHOO, HO7 ovenhuis (dakemissie met afz.)


OSF, droogstanden OSF2 Roadmap+. 1)  Stap1, recirculatie; 2) Stap2, nieuw; 


PEFA,  branderij, fluorwassers 14.11/14.16 Roadmap+. Doekfilter en DeNOx


SIFA; doekfilter RGR Proef uitvoeren met om met meer HOK Dioxinen/PAKsom te reduceren


SIFA, sinterkoeler 11; warme klep


SIFA, sinterkoeler 21; warme klep


SIFA, sinterkoeler 31; warme klep


OSF, dakemissie converter 11 
Dioxinen som(26),  PCBsom(18), Zware 


metalen som(6); PAKsom(46)
Roadmap+. Betere afzuiging dak laadhal


Vermijdings-en reductieprogramma 2020-2025


SIFA, sinterkoeler 11; koude klep


SIFA, sinterkoeler 21; koude klep


SIFA, sinterkoeler 31; koude klep


Zware metalen som(6) Installeren van Elektrofilter 42 (ESP42) waarmee de afgassen afkomstig van de sinterkoelers worden gereinigd.


Activiteit / installatie Reductiemaatregel


KB2, H2-ovens Schermgas
PAKsom(46) 


PAK's worden gereduceerd met actief koolfilters gevolgd door een 


elektrische RTO naverbrander.KB2, HNX-ovens Schermgas


HOO, HSF 3 luchtbehandelingskasten stopmassaopslag 
PAKsom(46)  


 1) stopmassa van externe leveranciers met laag PAK-gehalte 2) 


optimaliseren van bestaande actief koolfiltersHOO, HSF  afzuiging draaitafel en inpaklijn 


 
 
De volgende gegevens zijn opgenomen in het Vermijdings- en reductieprogramma per bronmaatregel: 
 


1 Omschrijving van de reinigingstechniek 


 


2 Rendement/ vermindering ZZS % / kg/jr.  Geef hier aan wat de vermeden totale emissie- en marginale 


emissiereductie is. 


3 Bedrijfszekerheid/ validatie Beschrijf de bedrijfszekerheid en validatie van de mogelijke bronaanpak of 


reductiemethode. Geef aan of het alternatief zich (voldoende) heeft 


bewezen in de praktijk. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van casus studie. 


Het bedrijf kan ook eigen inzichten voor nieuwe technieken of gebruik van 


alternatieven aangeven. 


4 Afwenteleffecten en integrale afweging Afwenteleffecten (cross-media effects)  


Verplaatst de emissie van de ZZS naar een ander milieucompartiment of 


naar een andere plaats in de keten? Bijvoorbeeld van lucht naar water. Of 


als de hoeveelheid afval met ZZS toeneemt.  


Integrale afweging 


Heeft het alternatief een andere negatieve invloed op het milieu? Denk aan 


energie- en hulpbronnengebruik, afname van milieukwaliteit, afval, 


recycling of maatschappelijk effect.  


5 Kosten  


6 Kostenbepalende parameters   


7 R&D-onderzoeksvragen  Voor zover nodig 


  Prioritering maatregelen       


  


 Invullen als er meerdere maatregelen zijn 


1 Onderbouwing van prioriteitsmaatregelen Onderbouw welke maatregelen voorrang krijgen en welke niet met speciale 


aandacht voor milieu-impact en integrale afweging. 


2 Acties die nodig zijn voor uitvoering   
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3 Doelen van de diverse acties   


4 Tijdsplanning    


  R&D Wanneer van toepassing 


5 Onderzoeksvragen; voor zover nodig   


5a Acties voor een vervolgonderzoek    


5b Tijdsplanning    
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1 en 2 - KB2, H2 ovens schermgas en HNX ovens schermgas 
  Maatregel → Nageschakelde techniek 


Beschrijvingen↓   


1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 


De emissiepunten op het dak worden aangesloten op 2 verzamelleidingen. Eén verzamelleiding voor de HNx 
gloeiovens en één voor de H2 ovens. 
 
PAK's in de Emissie worden afgevangen met actief koolfilters (AK). Voor zowel de HNx- als de H₂ -ovens 
worden twee AK filters geplaatst. Eén operationeel en één redundant, zodat er 100% van de tijd PAK's kunnen 
worden afgevangen. Er worden dus in totaal vier AK filters geplaatst. 
 
Downstream de AK filters wordt een elektrische RTO naverbrander. (Regeneratieve Thermische Oxidatie) 
geplaatst. Hierin worden alle kleine koolwaterstoffen, alle koolwaterstoffen kleiner dan 5 koolstofatomen) en 
overgebleven PAK's van de stromen uit de AK's geoxideerd en omgezet in water en kooldioxide. Dit proces 
vindt plaats bij 750 °C. Benzeen (C6H6) wordt grotendeels in het actiefkoolfilter verwijderd  en komt  
dus niet meer in de RTO. Dit geldt voor alle grotere koolwaterstoffen (C5 en hogere). Als er toch Benzeen in de 
RTO komt dan moet het setpoint van de RTO naar 850 °C om de ketens te breken en vervolgens te oxideren. 
Bij een hogere temperatuur verloopt, de reactie sneller of dat deze nodig is om de reactie opgang te brengen 
zal bepaald worden. Het breken van de Benzeenring gebeurd bij hogere temperatuur dus in dat geval is een 
temperatuur van min. 850 °C nodig, gaat sneller bij 1000 °C. Let op bij 1000 °C heb je wel weer last van 
stikstofoxiden.Daarom is er voor gekozen om grotere koolwaterstoffen af te vangen d.m.v. actiefkool filter, en de 
kleinere koolwaterstoffen (C4 en lager) samen met waterstof na te verbranden in de RTO.  


2 Rendement/ 
vermindering ZZS % / 
kg/jr. 


Stap1.Na de AK filters 
99.9% voor PAK's (MVP1) 
Vermeden emissie 
MVP1: 493 kg/jr. 
MVP2: 0 kg/jr. 
gO2: 0 kg/jr. 
 
Na de RTO Naverbrander 99,9 % 
Vermeden emissie 
MVP1: 1 kg/jr. (494 kg/jr. incl. stap 1) 
MVP2: 1,892 kg/jr. 
gO2: 19,399 kg/jr. 


3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 


AK filters worden wereldwijd ingezet om ZZS-en zoals PAK's af te vangen. Bij TATA STEEL worden dergelijke 
filters ingezet bij de stopmassa opslag van de hoogovens. De bedrijfszekerheid is 100% omdat filters, 
ventilatoren en andere belangrijke onderdelen dubbel zijn uitgevoerd. De terugvaloptie bij de zeer 
onwaarschijnlijke situatie dat de installatie faalt, is het afschakelen van de stolpgloeierij. 
 
Wereldwijd worden er honderden RTO's ingezet om ZZS-en te oxideren en om te zetten in water en 
kooldioxide. De installaties worden met brandstof of met elektriciteit bedreven. Het voordeel van de elektrische 
RTO is dat er geen Noₓ uitstoot is van opwarmbranders en geen extra kooldioxide uitstoot door de verbranding 
van aardgas (NG) in dergelijke branders.  Er komt een positie voor monstername in de schoorsteen van de 
naverbrander 


4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 


De ZZS-en worden afgevangen in actief kool (AK). Zodra het bed verzadigd is, wordt deze vervangen. De silo 
met verzadigd AK wordt naar een gecertificeerde verwerker buiten het terrein gebracht. De ZZS-en worden niet 
verplaatst naar een ander milieu compartiment. 
 
De kleine koolwaterstoffen die door het AK niet worden afgevangen, worden na thermische oxidatie omgezet in 
water en kooldioxide. De verbranding van waterstof dat aanwezig is in het afgas wordt gebruikt als 
energieleverancier. Bij een te kort aan waterstof wordt elektrische energie gebruikt om het oxidatie proces op 
peil te houden. Daar alle ZZS-en geoxideerd worden in de RTO vindt er geen cross media effect. De 
koolstoffilters raken op den duur vervuild (daarom zijn er twee van – er is 1 filter in gebruik en 1 filter standby). 
De werking van een filter wordt gemonitord en als het filter “vol” is wordt overgegaan op het andere filter. 
Gebuikte filters worden door een gespecialiseerd bedrijf (Desotec) opgehaald en verwerkt. Dit gaat middels een 
contract waarbij ook direct een schoon filter wordt geplaatst.  


5 Kosten Geschatte Investeringskosten:  
EUR. 5.500.000. 
 
Geschatte Operationele kosten: 
EUR. 300.000 
 
Opbrengsten: 
EUR. 0 
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6 Kostenbepalende 
parameters 


Capex (investering): 
- PDP fase. 
- Proof of concept. 
- Basic engineering. 
- Bouwaanvraag. 
- Leveren en aanleggen verzamelleidingen. 
- Leveren en aanleggen civiele installaties (fundering, e-ruimte en bestrating) 
- Leveren en installeren van elektrische installatie (voeding, communicatie en software) 
- Leveren en installeren van proces installaties (AK filters, naverbrander en schoorsteen) 
 
Opex (operationele kosten): 
- Spare parts; 
- huurcontract AK filters; 
- Trainingen. 


7 R&D-
onderzoeksvragen 


onderzocht/ gemeten zijn: 
-Werkelijke emissie over langere periode; 
- Afwezigheid aangetoond van chloor, fluor en H2S in de emissie (kunnen dioxines veroorzaken bij 
verbranding); 
onderzoek naar milieuneutrale methode van naverbranding; 


 
Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 
  


  Prioritering 
maatregelen    ↓           
→ 


Nageschakelde techniek 


1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 


Wettelijke verplichting 


2 Acties die nodig zijn 
voor uitvoering 


  


3 Doelen van de diverse 
acties 


  


4 Tijdsplanning  Februari 2022 
 


R&D↓   


5 Onderzoeksvragen; 
voor zover nodig 


Geen 


5
a 


Acties voor een 
vervolgonderzoek  


Geen 


5
b 


Tijdsplanning  Geen 
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3 - HOO, HSF 3 luchtbehandelingskasten stopmassaopslag 
  Maatregel( kunnen meerdere 


zijn) → 
1 2 3 


Beschrijvingen↓       


1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 


Minimaliseren van hoeveelheid teer 
in de stopmassa 


Toepassen PAK vrije 
stopmassa 


Technische, afschermende 
maatregelen stopmassa 


2 Rendement/ vermindering ZZS % 
/ kg/jr. 


5%/jaar 100% 50% 


3 Bedrijfszekerheid/ validatie Toepassing van Glydol lijkt voor 
95% succesvol. Dit is een 
permanente wijziging van de 
samenstelling van de stopmassa. 
PAK reductie verwacht 25-30% op 
basis van volumes teer; nog geen 
metingen uitgevoerd.  


Verwerkbaarheid en effect op 
vuurvast van de haard moeten 
worden aangetoond 
(voorwaarde) 


Maatregelen om de stopmassa 
af te schermen van de 
leefomgevingslucht zolang 
deze warm is (maximale 
uitdamping PAK).  
Geen validatie; trial and error 
met een acceptabele 
beoordeling. Vaststellen 
resultaat met emissie meting 


4 Afwenteleffecten en integrale 
afweging 


A) Nee 
I) Nee; er wordt gebruik gemaakt 
van een aanvullende grondstof 


A; I: vermoedelijk geen 
effecten; afhankelijk van 
toegevoegde componenten als 
plaatsvervanger van teer 


A; I: vermoedelijk geen 
effecten. Afval plastic zakken. 


5 Kosten Kosten niet hoog;  
ntb; voor alle maatregelen geldt op 
dit moment dat er meerdere opties 
zijn met een verschillend 
kostenplaatje. 


500 k€/jaar duurder 
(operationele kosten);  


Gering;  


6 Kostenbepalende parameters ntb  Alternatieve stopmassa Alternatieve 
verpakkingsmetode 


7 R&D-onderzoeksvragen Ja; keramisch lab is ingezet voor 
alternatieve stopmassa 


Keramisch lab is hier betrokken 
voor testen en advies en 
analyse 


Nvt 


Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 


  Prioritering maatregelen    ↓           
→ 


      


1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 


Prio 1) Deze activiteiten hebben de 
hoogste prioriteit i.v.m. de 
bronaanpak 


Prio 2) Omdat de impact 
hiervan maximaal is heeft dit 
de hoge prioriteit (tweede) als 
alternatief voor 1) 


Prio 1) Omdat de impact 
hiervan maximaal is heeft als 
ondersteuning van maatregel 
1) 


2 Acties die nodig zijn voor 
uitvoering 


Andere alternatieven staan in het 
charter 'Stopmassa reductie 
Teer/PAK's'. Uitvoering door  
Werkgroep Stopmassa. 


Andere alternatieven staan in 
het charter 'Stopmassa 
reductie Teer/PAK's'. 
Uitvoering door  Werkgroep 
Stopmassa. 


Maatregelen om de stopmassa 
af te schermen van de 
leefomgevingslucht zolang 
deze warm is (maximale 
uitdamping PAK).  
Laten uitvoeren van een 
emissiemeting 


3 Doelen van de diverse acties Reductie teer Bruikbare teervrije stopmassa Maximale afscherming PAK 
damp 


4 Tijdsplanning  Ongoning komende 5 jaar Proeven lopen gedurende 
2021-2022 


2021 


 
R&D↓       


5 Onderzoeksvragen; voor zover 
nodig 


Nee; wel is R&D Keramisch lab 
ingezet voor ontwikkelen en testen 
alternatieve stopmassa 


Nee; wel is R&D Keramisch lab 
ingezet voor ontwikkelen en 
testen alternatieve stopmassa 


Nee 


5
a 


Acties voor een 
vervolgonderzoek  


nvt (vooralsnog) ntb nvt 


5
b 


Tijdsplanning  nvt (vooralsnog) ntb nvt 
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4 - HOO, afzuiging draaitabel en inpaklijn 
  Maatregel( kunnen meerdere zijn) 


→ 
1 2 3 


Beschrijvingen↓       


1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 


Minimaliseren van hoeveelheid 
teer in de stopmassa 


Realiseren van nieuwe 
koolstoffilterinstallatie 


Toepassen PAK vrije stopmassa 


2 Rendement/ vermindering ZZS % / 
kg/jr. 


5%/jaar 99%/jaar ; hoeveelheid 100% 


3 Bedrijfszekerheid/ validatie Toepassing van Glydol lijkt voor 
95% succesvol. Dit is een 
permanente wijziging van de 
samenstelling van de stopmassa. 
PAK reductie verwacht 25-30% 
op basis van volumes teer; nog 
geen metingen uitgevboerd.. 


Optimaliseren van de 
bestaande installatie bestaat 
vooral uit betere 
filtertechnieken.  
 
Leverancier: geeft garantie dat  
resultaat 100% behaald wordt. 
Verwachte verbetering op basis 
van theorie en kennis 
leverancier filters.  
Uitvoering door  Werkgroep 
HSF filterinstallatie Stopmassa 
productie/opslag. 


Verwerkbaarheid en effect 
op vuurvast van de haard 
moeten worden aangetoond 
(voorwaarde) 


4 Afwenteleffecten en integrale 
afweging 


A) Nee 
I) Nee; er wordt gebruik gemaakt 
van een aanvullende grondstof 


Koolstoffilters worden vervuild 
en leiden tot afval. De wijze van 
verwerking en mogelijk 
hergebruik op milieu wordt op 
milieu verantwoorde wijze 
gedaan. 


A; I: vermoedelijk geen 
effecten; afhankelijk van 
toegevoegde componenten 
als plaatsvervanger van teer 


5 Kosten Kosten niet hoog;  
ntb; voor alle maatregelen geldt 
op dit moment dat er meerdere 
opties zijn met een verschillend 
kostenplaatje. 


Investeringskosten: 150k;  
Operationeel: 30k/jr. 
Geen opbrengst;  


500 k€/jaar duurder 
(operationele kosten);  


6 Kostenbepalende parameters ntb  Wisselen Koolstoffilters Alternatieve stopmassa 


7 R&D-onderzoeksvragen Ja; keramisch lab is ingezet voor 
alternatieve stopmassa 


nvt Keramisch lab is hier 
betrokken voor testen en 
advies en analyse 


     Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 


  Prioritering maatregelen    ↓           
→ 


1 2 3 


1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 


Prio 1) Deze activiteiten hebben 
de hoogste prioriteit i.v.m. de 
bronaanpak 


Prio 2) Deze activiteiten hebben 
echter nu de hoogste prio 
omdat het al dan niet kunnen 
produceren hiervan afhangt. 


Prio 2) Omdat de impact 
hiervan maximaal is heeft dit 
de hoge prioriteit (tweede) 
als alternatief voor 1) 


2 Acties die nodig zijn voor uitvoering Andere alternatieven staan in het 
charter 'Stopmassa reductie 
Teer/PAK's'. Uitvoering door  
Werkgroep Stopmassa. 


Ontwerp, voorbereiding, 
vergunningsaanvraag, 
installatie, in bedrijfstelling, 
monitoring en emissiemetingen 


Andere alternatieven staan 
in het charter 'Stopmassa 
reductie Teer/PAK's'. 
Uitvoering door  Werkgroep 
Stopmassa. 


3 Doelen van de diverse acties idem Reductie PAK Bruikbare teervrije 
stopmassa 


4 Tijdsplanning  Ongoing voor komende 5 jaar 2021 Proeven lopen gedurende 
2021-2022 


  R&D↓       


5 Onderzoeksvragen; voor zover 
nodig 


Nee; wel keramisch lab is ingezet 
voor alternatieve stopmassa 


nvt Nee; wel is R&D Keramisch 
lab ingezet voor ontwikkelen 
en testen alternatieve 
stopmassa 


5a Acties voor een vervolgonderzoek  nvt (vooralsnog) nvt ntb 


5b Tijdsplanning  nvt (vooralsnog) nvt ntb 
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5 - HOO, H06 ovenhuis 
  Maatregel( kunnen 


meerdere zijn) → 
1 2 


Beschrijvingen↓ Gepland/lopend Gepland - in voorbereiding 


1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 


--> 6Sigma  
onderzoek ter bepaling basisoorzaken 
(inmiddels uitgevoerd); 
--> Automatisch detecteren rookemissie (ter 
ondersteuning visueel); 
-->Aanscherping operationele maatregelen 
t.b.v. verminderen hoeveelheid rookemissies  
--> Camera op tapstraal t.b.v. leegindicatie  


Verbetering afzuiging boven het tapgat en in ovenhuis 


2 Rendement/ 
vermindering ZZS % / 
kg/jr. 


*Effect maatregelen met name 
cameradetectie: ca. 10 % reductie 
hoeveelheid rookemissies (zichtbare 
emissies) 


75% reductie hoeveelheid rookemissies (zichtbare emissies) 


3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 


Er is geen validatie toepassing camera (trial & 
error). Toepassing elders niet bekend. 


Uit modelberekeningen is gebleken dat de afzuiging 
effectiever is en een dergelijke reductie haalbaar is. Bij 
andere staalfabrieken succesvol toegepast. 


4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 


Geen effect Geen andere emissies. Er zal eerder sprake zijn van een 
afname van de stofemissie omdat de lucht via het stoffilter 
wordt afgevoerd. 


5 Kosten Totale investeringskosten van maatregelen, 
installatie, etc. voor iedere tapkant, Noord, 
Zuid en West: 15000 (detectie), resp. 100.000 
€ (camera tapstraal). 


Investering: 2 milj. € (Capex) 


6 Kostenbepalende 
parameters 


nvt Afzuiginstallatie 


7 R&D-
onderzoeksvragen 


nvt Nvt; PTC begeleidt ontwerp en bouw 


Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 


  Prioritering 
maatregelen    ↓           
→ 


1 2 


1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 


Camera op leegdetectie tapstraal t.b.v. 
leegindicatie  


Activiteit/project met hoogste prioriteit vanwege hoogste 
reductie.  


2 Acties die nodig zijn 
voor uitvoering 


Installatie, gegevens verzamelen en analyse, 
modelontwikkeling, invoering 


Ontwerp, bouw en in bedrijfstelling afzuiginstallatie met 
Smidse kap 


3 Doelen van de diverse 
acties 


Minder rookemissies door tijdig kunnen 
handelen bij dichtmaken tapkant 


Optimale en effectieve afzuiging rook bij het aftapproces 


4 Tijdsplanning  Gereed 2021 2023; dit project is een integraal deelproject van de reparatie 
van HO6. 


  R&D↓     


5 Onderzoeksvragen; 
voor zover nodig 


nvt nee 


5a Acties voor een 
vervolgonderzoek  


nvt nvt 


5b Tijdsplanning  nvt nvt 
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6 - HOO, H07 ovenhuis 
  Maatregel( kunnen meerdere 


zijn) → 
1 2 3 


Beschrijvingen↓ Uitgevoerd Gepland/lopend In onderzoek 


1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 


Proeven 2010: 
- Sproeiers in ovenhuisdak; 
- Kleppen in ovenhuisdak 
- Watermistsproeiers bij aftapgat* 


--> 6Sigma  
onderzoek ter bepaling 
basisoorzaken (inmiddels 
uitgevoerd); 
--> Automatisch detecteren 
rookemissie (ter ondersteuning 
visueel); 
-->Aanscherping operationele 
maatregelen t.b.v. verminderen 
hoeveelheid rookemissies  
--> Camera op tapstraal t.b.v. 
leegindicatie  


Plaatsing Smidse kappen 
boven het aftapgat 


2 Rendement/ vermindering ZZS 
% / kg/jr. 


*Effect watermistsproeiers: ca. 5-
10% reductie hoeveelheid 
rookemissies 


*Effect maatregelen met name 
cameradetectie: ca. 10 % 
reductie hoeveelheid 
rookemissies (zichtbare 
emissies) 


75% reductie hoeveelheid 
rookemissies (zichtbare 
emissies) 


3 Bedrijfszekerheid/ validatie Er was geen validatie van de 
proef watermistsproeiers vooraf 
(trial & error). Principe is niet 
elders toegepast. 


Er is geen validatie toepassing 
camera (trial & error). Toepassing 
elders niet bekend. 


Uit modelberekeningen is 
gebleken dat de afzuiging 
effectiever is en een dergelijke 
reductie haalbaar is. Bij andere 
staalfabrieken succesvol 
toegepast. 


4 Afwenteleffecten en integrale 
afweging 


Geen afwenteleffect; gering water 
en stoomverbruik 


Geen effect Geen andere emissies. Er zal 
eerder sprake zijn van een 
afname van de stofemissie 
omdat de lucht via het stoffilter 
wordt afgevoerd. 


5 Kosten Totale investeringskosten van 3 
installaties voor iedere tapkant 
(Noord, Zuid en West): 150.000 
€; 
Operationeel ca. 2000 €/jr.; 
Opbrengst: nihil 


Totale investeringskosten van 
maatregelen, installatie, etc. voor 
iedere tapkant, Noord, Zuid en 
West: 15000 (detectie), resp. 
100.000 € (camera tapstraal). 


Investering: 2 milj. € (Capex); 


6 Kostenbepalende parameters nvt nvt Afzuiginstallatie 


7 R&D-onderzoeksvragen nvt nvt Nvt; PTC begeleidt ontwerp en 
bouw 


Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 


  Prioritering maatregelen    ↓           
→ 


1 2 3 


1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 


Installatie van watermist 
sproeiers hadden van alle 
proeven relatief het grootste 
effect 


Camera op leegdetectie tapstraal 
t.b.v. leegindicatie  


Activiteit/project met hoogste 
prioriteit vanwege hoogste 
reductie.  


2 Acties die nodig zijn voor 
uitvoering 


Geen; uitgevoerd. Geen vervolg 
uitbreiding naar HO6 vanwege te 
grote complexiteit installatie 
(andere configuratie) en te 
geringe opbrengst. 


Installatie, gegevens verzamelen 
en analyse, modelontwikkeling, 
invoering 


Ontwerp, bouw en in 
bedrijfstelling afzuiginstallatie 
met Smidse kap 


3 Doelen van de diverse acties nvt Minder rookemissies door tijdig 
kunnen handelen bij dichtmaken 
tapkant 


Optimale en effectieve 
afzuiging rook bij het 
aftapproces 


4 Tijdsplanning  nvt; uitgevoerd Gereed 2021 2023 


  R&D↓       


5 Onderzoeksvragen; voor zover 
nodig 


nvt nvt nvt 


5a Acties voor een 
vervolgonderzoek  


nvt nvt nvt 


5b Tijdsplanning  nvt nvt nvt 
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7 - PEFA, branderij, fluorwassers 
  Maatregel( kunnen meerdere zijn) → 


Beschrijvingen↓ Gasreiniger: Ontstoffing en gaswasser 


1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 


De reductiemaatregel omvat de realisatie van nieuwe afgasbehandelingsinstallaties 
(gasreiniger) voor behandeling van de afgassen afkomstig van de brandmachine bij de 
Branderij van de Pelletfabriek.  
Deze nieuwe gasreiniger werd eerder ook wel de 'DeNOx' genoemd.   
 
De exacte uitvoering (technieken en volgorde) van de nieuwe gasreiniger bij de PEFA is nog 
niet bekend en wordt nu onderzocht en uitgewerkt.   
De technieken die gekozen worden voor de nieuwe gasreiniger zullen tenminste BBT zijn. 
 
Ter voorbeeld: één van de mogelijke uitvoeringen qua technieken omvat een 
elektrofilter/doekenfilter, droge absorptie en een SCR. 


2 Rendement/ 
vermindering ZZS % / 
kg/jr. 


De uitvoering (technieken en volgorde) van de nieuwe gasreiniger bij de PEFA is nog niet 
bekend (zie onder 1). Derhalve is ook nog niet de vermindering qua ZZS bekend. De gas 
ontstoffing en gasreiniger zullen in ieder geval gerealiseerd worden om minimaal aan de 
geldende emissie-eisen (op dat moment) te kunnen voldoen. 
Gezien bovenstaande kan het rendement/vermindering van ZZS niet geleverd worden. 
Vooralsnog is nog niet duidelijk wat het verwijderingsrendement gaat worden. Dit is afhankelijk 
van de gekozen mogelijke reiniging en wat de leverancier kan garanderen. 
Om toch richting te geven in de verwachte Tata Steel-ZZS-reductie in de tijd, zie ook grafiek 1 
en 2, is 80% aangehouden als  streefwaarde. Of dit percentage daadwerkelijk te realiseren is, is 
op dit moment nog niet te voorspellen. 
Een nauwkeuriger inschatting van het rendement, en daarmee vermindering van ZZS, kan pas 
opgegeven worden op het moment dat het concept van de gasreiniger bekend is en uitgewerkt. 


3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 


De exacte uitvoering (technieken en volgorde) van de nieuwe gasreiniger bij de PEFA is nog 
niet bekend en wordt nu onderzocht en uitgewerkt. Derhalve kan nog niet volledig worden 
ingegaan op bedrijfszekerheid en validatie van deze reductiemethode van o.a. ZZS. 
 
Als onderdeel van de gasreiniger zal een doekfilter en/of elektrofilter gerealiseerd worden. 
Zowel een doekfilter als een elektrofilter wordt in de bestaande situatie al toegepast binnen Tata 
Steel. Er worden in de bestaande situatie al elektrofilters toegepast bij de SIFA, elektrofilters 41 
en 42. Daarnaast worden er ook diverse doekfilters binnen de inrichting van Tata Steel 
toegepast. Deze technieken hebben zich al bewezen om doelmatig de afgassen te ontstoffen 
en om aan de emissiegrenswaarden te voldoen. 
 
Het gros van de ZZS in de afgassen van de branderij betreffen stofgebonden zware metalen. 
Het rendement van een elektrofilter en doekfilter heeft zich al bewezen qua reductie van stof 
binnen Tata Steel.  
 
Bij het project voor de nieuwe gasreiniger bij PEFA wordt ook expertise/lessons learned 
gebruikt die is/zijn opgedaan bij Doekfilter RGR SIFA.  


4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 


De exacte uitvoering (technieken en volgorde) van de nieuwe gasreiniger bij de PEFA is nog 
niet bekend en wordt nu onderzocht en uitgewerkt. Derhalve kan nog niet volledig worden 
ingegaan op de afwenteleffecten en integrale afweging van de nieuwe gasreiniger. 
 
Bij de nieuwe gasreiniger wordt o.a. een onstoffingsinstallatie gerealiseerd (doekfilter en/of 
elektrofilter). Bij de nieuwe gasreiniger zal stof afgevangen worden met behulp van de 
ontstoffingsinstallatie, dit afgevangen stof wordt vervolgens opgeslagen. Het is mogelijk dat dit 
stof straks, afhankelijk van de kwaliteit van het stof, via de voormenghoop weer in de SIFA 
ingezet worden. Dit zal enkel gedaan worden wanneer de stofkwaliteit overeenkomstig de 
hiervoor geldende vergunningsvoorschriften is (maximale concentraties diverse componenten in 
het in te zetten stof). Dit zou tot opspiegeling van ZZS kunnen leiden. 
 
Met de nieuwe gasreiniger is het waarschijnlijk dat de afvalwaterstroom zal veranderen. Op dit 
moment is er een zuivering (de arseenverwijderingsinstallatie (AVI)) welke per uur ca. 50 m3 
spui vanuit het RAP (watersysteem fluorwassers) zuivert en vervolgens loost. Met de nieuwe 
gasreiniger zal deze waterzuivering mogelijk ook veranderen (zoals nieuwe waterzuivering of 
aanpassing van bestaande waterzuivering).  


5 Kosten De exacte uitvoering (technieken en volgorde) van de nieuwe gasreiniger bij de PEFA is nog 
niet bekend en wordt nu onderzocht en uitgewerkt. De exacte kosten, noch de exacte ZZS 
emissie reductie, is bekend. Op dit moment is de inschatting dat de gasreiniger rond de 150 
miljoen euro kan kosten (enkel investeringskosten).  


6 Kostenbepalende 
parameters 


Niet van toepassing. 
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7 R&D-onderzoeksvragen Het project wordt door Tata Steel uitgevoerd. Er zijn op dit moment geen vervolgvragen voor 
R&D-onderzoek. 


  Prioritering 
maatregelen    ↓           
→ 


1 


1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 


De nieuwe gasreiniger wordt door Tata Steel gerealiseerd. Dit is prioriteitsmaatregel 1. 


2 Acties die nodig zijn 
voor uitvoering 


  


3 Doelen van de diverse 
acties 


  


4 Tijdsplanning  Tata Steel is voornemens om in 2025 de volledige gasreinigingsinstallatie ter vervanging van de 
bestaande fluorwassers in bedrijf te hebben. Op dit moment wordt gekeken naar mogelijkheden 
om het stoffilter versneld op te leveren. Tata Steel zal voor de ontstoffingsinstallatie (onderdeel 
van de gasreiniger) een maximale inspanning leveren om deze zo snel mogelijk in bedrijf te 
hebben waardoor de ZZS-emissies worden geminimaliseerd. 


  R&D↓   


5 Onderzoeksvragen; voor 
zover nodig 


Niet van toepassing 


5a Acties voor een 
vervolgonderzoek  


Niet van toepassing 


5
b 


Tijdsplanning  Niet van toepassing 
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8 - SIFA, doekfilter RGR 
  Maatregel( kunnen 


meerdere zijn) → 
    


Beschrijvingen↓ Onderzoek 2021: het effect op reductie van PAK 
door de verdubbeling van HOK dosering 


Onderzoek verdere reductie PAKs d.m.v. onderzoek 
naar ander additief 


1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 


De maatregel omvat onderzoek naar het effect op 
reductie van PAK door de verhoging van dosering 
van HOK bij het Doekfilter RGR (rookgasreiniging) 
van de SIFA.  
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 2021, start in juli, 
en loopt door tot Q1 2022. 
 
Bij het Doekfilter RGR wordt actief kool (in de vorm 
van HOK) en calciumhydroxide gedoseerd (in de 
reactor vaten).  
Bij het onderzoek wordt beoordeeld of de verhoging 
van dosering van HOK (gelijk aan scenario HOOG uit 
Proevenprogramma 2014-2015) leidt tot een reductie 
van de PAK emissies. 
 
Mocht uit het onderzoek blijken dat door de verhoging 
van HOK dosering de emissies van PAK 
kosteneffectief wordt gereduceerd, dan zal Tata Steel 
de HOK dosering verhogen. Naast de impact op PAK 
wordt ook de impact op overige ZZS beoordeeld 
(zoals dioxine). Echter wordt bij dit onderzoek met 
name naar PAK emissie gekeken, gezien de jaarlijkse 
vracht welke vanuit het doekfilter RGR qua PAK 
wordt geëmitteerd.  


Tata Steel is voornemens om nog verdergaand 
onderzoek te doen naar het reduceren van PAKs bij het 
Doekfilter RGR (rookgasreiniging) van de SIFA.  
Dit onderzoek omvat: onderzoeken of een ander type 
additief (ander actief kool dan de nu gebruikte HOK) bij 
het Doekfilter RGR tot verdere PAKs-reductie kan 
zorgen. Hierbij wordt een ander type actief kool, ander 
mineraal (zeolieten) of actief kool van een andere 
leverancier in beschouwing genomen.   
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd vanaf Q4 2021 tot en 
met 2022. 


2 Rendement/ 
vermindering ZZS % / 
kg/jr. 


De beoogde vermindering van PAK emissies wordt 
ingeschat op 30-40%. 
 
Er zullen voor het onderzoek diverse metingen 
uitgevoerd worden bij het doekfilter RGR op PAK 
emissies (en dioxine). 
 
Tata Steel zal in week 29 de baseline omtrent PAK- 
en dioxine emissies laten meten (door extern 
geaccrediteerd meetbureau). Dit is bij inzet van 
BASIS dosering van HOK. 
 
In week 33 worden PAK- en dioxine metingen 
uitgevoerd bij verhoogde dosering van HOK. 
Tata Steel is voornemens om begin 2022 nogmaals 
PAK- en dioxine metingen uit te laten voeren bij 
verhoogde dosering van HOK, ditmaal met een 
andere menghoop (GBS) samenstelling. 
 
De volgende metingen kunnen pas in 2022, gezien er 
in september tot en met december 2021 een langere 
stilstand van diverse sinterlijnen is. Door nogmaals 
PAK- en dioxine metingen uit te voeren in 2022 zijn er 
voldoende gegevens om een onderbouwde keuze te 
kunnen maken voor het wel of niet ophogen van de 
HOK dosering.  


De mogelijke vermindering van PAK wordt 
meegenomen met het onderzoek.  


3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 


De toepassing van HOK heeft zich al bewezen bij 
Doekfilter RGR voor het afvangen van diverse stoffen 
(zoals dioxine en PAK) in de afgassen afkomstig van 
de sintermachines. Dit kwam ook naar voren bij het 
Evaluatie proevenprogramma doekfilter 
rookgasreiniging van november 2015.  
Destijds was de concentratie som PAK (16) lager bij 
dosering HOOG t.o.v. dosering BASIS. Echter, bij het 
reviewen van de meetresultaten is gebleken dat de 
menghoop welke destijds tijdens de metingen als 
inputmateriaal voor de SIFA is gebruikt bij variant 
BASIS een aanzienlijk hoger C-gehalte (koolstof 
gehalte) had dan bij variant HOOG. Doordat het C-
gehalte van de menghoop bij variant BASIS dermate 
hoger was dan bij variant HOOG, is het aannemelijk 
dat dit leidt tot hogere PAK concentratie in de 


De bedrijfszekerheid en validatie wordt meegenomen in 
het onderzoek.  
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afgassen van Doekfilter RGR.   
Door het verschil qua input uit Proevenprogramma 
2015 (en de verlaagde emissieconcentratie uit 
recente metingen (2019)), is op basis hiervan nog niet 
met zekerheid vast te stellen of de verhoging van 
additieven dosering bij Doekfilter RGR de emissie van 
som PAK (16) daadwerkelijk zal reduceren. 
Hiervoor worden nu de metingen uitgevoerd met 
verhoogde HOK dosering.  


4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 


Met de verhoging van de HOK dosering is het 
aannemelijk dat het rendement voor meerdere ZZS 
(zoals PAK en dioxine) wordt verhoogd. Hiermee zal 
ook meer ZZS worden afgevangen. Het afgevangen 
stof wordt bij het doekfilter RGR als reststof 
opgeslagen in silo's. Hierna zal dit materiaal 
afgevoerd worden of zal het ingezet worden via de 
voormenghoop in de SIFA. Het inzetten in de SIFA 
zal enkel gebeuren overeenkomstig de hiervoor 
geldende vergunningsvoorschriften (maximale 
concentraties diverse componenten in het in te zetten 
stof). Dit zou tot accumulatie van ZZS kunnen leiden. 


De milieu-impact en integrale afweging worden 
meegenomen met het onderzoek.  


5 Kosten De verwachte kosten van de ophoging van HOK 
dosering bedragen 350.000 EUR per jaar.  


Onbekend 


6 Kostenbepalende 
parameters 


    


7 R&D-onderzoeksvragen Het onderzoek wordt door Tata Steel uitgevoerd. Er 
zijn op dit moment geen vervolgvragen voor R&D-
onderzoek. 


  


Vermijdings- en reductieplan met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 


  Prioritering 
maatregelen    ↓           
→     


1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 


Tata Steel gaat het onderzoek uitvoeren. Afhankelijk 
van de uitkomst wordt de verhoging van de HOK 
dosering uitgevoerd. 


Tata Steel gaat onderzoek doen. 


2 Acties die nodig zijn 
voor uitvoering 


Metingen 
  


3 Doelen van de diverse 
acties 


  
  


4 Tijdsplanning  Metingen in 2021 en 2022 2021 en 2022 


  R&D↓   
  


5 Onderzoeksvragen; 
voor zover nodig 


NVT   


5
a 


Acties voor een 
vervolgonderzoek  


NVT   


5
b 


Tijdsplanning  2021-2022 
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9 t/m 14 - SIFA, sinterkoelers 11/21/31; warme en koude klep 
  Maatregel( kunnen 


meerdere zijn) → 
1 


Beschrijvingen↓ Maatregel: Realiseren ESP42 voor behandeling afgassen sinterkoelers 


1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 


Deze invulsjabloon is t.a.v. reductiemaatregel "realiseren ESP42 voor behandeling afgassen sinterkoelers". Deze 
maatregel is uitgevoerd door Tata Steel en ESP42 is in juni 2021 in werking gesteld. 
 
Elektrofilter 42 (ESP42) reinigt de afgassen afkomstig van de sinterkoelers. Er zijn drie sinterkoelers bij de SIFA 
(SK11, SK21 en SK31). Een sinterkoeler (SK) is een carrousel bestaande uit achttien koelerkamers. Met behulp 
van een ventilator wordt aangezogen koellucht (buitenlucht) door de koelerkamers geblazen. Van elke 
sinterkoeler is circa tweederde van de koelerkamers overkapt. Deze kap bevindt zich boven het warmste gedeelte 
van de sinterkoeler. Op de kap boven een koeler zitten twee afblaaskleppen, de zogenaamde warme afblaasklep 
en de koude afblaasklep. Indien de druk onder de kap boven de koeler te hoog wordt, gaan deze kleppen open 
om druk af te laten. Hierbij gaat eerst de koude afblaasklep open (emissiepunt EL303 Koude klep) en vervolgens, 
indien nodig, de warme afblaasklep (emissiepunt EL303 Warme klep).  
 
Op elk van de kappen zijn twee extra afzuigpunten gerealiseerd, één ter plaatse van de huidige aansluiting naar 
de cyclonen en één ter plaatse van de huidige koude afblaaskleppen. Via deze afzuigpunten wordt warme lucht 
naar het Elektrofilter 42 (ESP42) geleid. De eerdere cyclonen van de sinterkoelers zijn verwijderd en emissiepunt 
EL303 vervalt. Dit omvat zowel de koude- als warme klep van elke sinterkoeler (11, 21 en 31). 


2 Rendement/ 
vermindering ZZS % 
/ kg/jr. 


Met het ESP42 is voor stof een emissieconcentratie van maximaal 20 mg/Nm3 bereikt. De eerder vergunde 
emissieconcentratie van het geëlimineerde emissiepunt EL303 (koude afblaaskleppen) betrof 50 mg/Nm3. ESP42 
zuigt de lucht af en behandelt deze welke eerder bij EL303 vrij kwam. Met de realisatie van ESP42 is emissiepunt 
EL303 (koude afblaaskleppen) geëlimineerd. Ter plaatse van deze koude afblaaskleppen wordt nu dus warme 
lucht afgezogen en naar het ESP42 (emissiepunt EL323) geleid.  
 
De stofuitstoot die via de koude afblaaskleppen ging, is nu dus verlaagd van eerder vergunde 
emissieconcentratie van 50 mg/Nm3 stof voor de koude afblaaskleppen naar een emissienorm van 20 mg/Nm3 
stof voor ESP42. 
De totale stof vracht naar lucht zal ten gevolge van ESP42 afnemen. Daarmee zal ook de vracht van de 
stofgebonden ZZS (zware metalen) afnemen.  
 
De verwachting is dat het ESP ca. 80-90% stofreductie en stofgebonden zware metalen bewerkstelligt. Het 
definitieve reductiepercentage zal dor metingen bepaald moeten worden 


3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 


Er werd reeds al een elektrofilter toegepast nabij de SIFA, dit betreft Elektrofilter 41 (ESP41). Deze techniek heeft 
zich al bewezen om doelmatig de afgassen te ontstoffen en om aan de emissiegrenswaarde voor stof te voldoen. 
ESP42 heeft dezelfde omvang en capaciteit als het bestaande ESP41. 


4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 


De stof die afgevangen wordt met behulp van ESP42, komt in een silo terecht. Het stof zal vervolgens via de 
voormenghoop weer in de SIFA ingezet worden, dit zal gebeuren overeenkomstig de hiervoor geldende 
vergunningsvoorschriften (maximale concentraties diverse componenten in het in te zetten stof). Dit zou tot 
accumulatie van ZZS kunnen leiden. 


5 Kosten De totale investeringskosten voor het project ESP42 betreft afgerond 19,9 miljoen EUR.  


6 Kostenbepalende 
parameters 


De kostenbepalende parameters betreffen: Debiet, stofconcentratie, rendement 


7 R&D-
onderzoeksvragen 


Het project wordt door Tata Steel uitgevoerd. Er zijn op dit moment geen vervolgvragen voor R&D-onderzoek. 


Vermijdings- en reductieplan met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 


  Prioritering 
maatregelen    ↓           
→ 


1 


1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 


De reductiemaatregel "realiseren ESP42 voor behandeling afgassen sinterkoelers" is uitgevoerd door Tata Steel. 
ESP42 is geplaatst. 


2 Acties die nodig zijn 
voor uitvoering 


Elke maand werd een voortgangsrapportage aan de OD NZKG toegezonden t.a.v. realisatie ESP42. 


3 Doelen van de 
diverse acties 


Elke maand werd een voortgangsrapportage aan de OD NZKG toegezonden t.a.v. realisatie ESP42. 


4 Tijdsplanning  In mei 2021 in bedrijf genomen. 


  R&D↓   


5 Onderzoeksvragen; 
voor zover nodig 


Niet van toepassing 


5a Acties voor een 
vervolgonderzoek  


Niet van toepassing 


5b Tijdsplanning  Niet van toepassing 
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15 t/m 17 - OSF, Dakemissie laadhaldak CON21/ CON 22/ CON 23 


  Beschrijvingen↓ 


1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 


Extra afzuiging Staalfabriek (tertiaire afzuiging). 


2 Rendement/ vermindering ZZS % / 
kg/jr. 


50%. Is ten opzichte van huidige situatie; de primaire en secundaire afzuiging zorgen al voor een 
reductie voor de stofemissie uit het proces; dit is een grove inschatting; 


3 Bedrijfszekerheid/ validatie In 2020 zijn proefmodellering uitgevoerd voor de bepaling van de effectiviteit van de mate van afzuiging 
voor de stofemissie buiten de primaire en secundaire afzuiging; doekfilter als techniek is een bewezen 
techniek voor het afvangen van stof. 


4 Afwenteleffecten en integrale 
afweging 


Extra afvang van stof dat samen met het SA stof afgevoerd/verwerkt moet worden. De nageschakelde 
techniek verbruikt extra energie. 


5 Kosten Investeringskosten: EUR 35 milj + 30% (45,5 milj) 
Operationele kosten: in deze fase nog niet bekend. 


6 Kostenbepalende parameters Niet van toepassing 


7 R&D-onderzoeksvragen Niet van toepassing 
 


Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 


  Prioritering maatregelen    ↓           → 


1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 


Wordt uitgevoerd conform planning zoals gecommuniceerd in Roadmap Plus. 


2 Acties die nodig zijn voor 
uitvoering 


Niet van toepassing 


3 Doelen van de diverse acties Doel project: Verminderen hoeveelheid stof (kg) dakemissie. 


4 Tijdsplanning  2023 


  R&D↓ Niet van toepassing   


5 Onderzoeksvragen; voor zover 
nodig 


  


5a Acties voor een vervolgonderzoek    


5b Tijdsplanning    
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18 – OSF, droogstanden 
 Maatregel( kunnen meerdere zijn) → 1 2 


 Beschrijvingen↓     


1 Omschrijving van de reinigingstechniek Stap1) Recirculatie afgas Stap2) Nieuwe droogstand 


2 Rendement/ vermindering ZZS % / kg/jr. 50% 
focus recirculatie gericht op geurafname 
fenolachtige verbindingen. Hier zit een 
aanname in dat als de geur met 50 % 
wordt gereduceerd, dat ook de ZZS met 
een vergelijkbaar % wordt gereduceerd. 


80%. Hier zit een aanname in dat als de geur 
met 80 % wordt gereduceerd, dat ook de ZZS 
met een vergelijkbaar % wordt gereduceerd. 


3 Bedrijfszekerheid/ validatie Is een proef, waarvan theoretische 
doorrekeningen zijn gedaan die 
gecommuniceerd zijn in proefverzoek; 
evaluatierapport wordt op dit moment 
geschreven. Bedrijfszekerheid is 
gebaseerd op kort tijdsbestek. 


Eisen aan bedrijfszekerheid worden binnen 
project geformuleerd en zullen onderdeel zijn 
van de opdrachtverstrekking richting 
leverancier(s) 


4 Afwenteleffecten en integrale afweging nee, niet direct; positief effect mogelijk 
minder energieverbruik; 


Meer energieverbruik 


5 Kosten Kosten ombouw ca. EUR 10.000 - 20.000; 
Op voorraad van reserveonderdelen en 
operationele kosten extra onderhoud 
ventilator: nog niet bekend; 
aanvullende kosten voor automatisering 
nog niet bekend; 


investeringskosten: EUR 8,3 milj + 30% (10,5 
milj); 
operationele kosten: niet bekend 


6 Kostenbepalende parameters     


7 R&D-onderzoeksvragen nvt nvt 


 Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 


 Prioritering maatregelen    ↓           → 1 2 


1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 


Is in uitvoering Niet van toepassing 


2 Acties die nodig zijn voor uitvoering is in uitvoering nvt 


3 Doelen van de diverse acties Doel project: verminderen interne en 
externe geuremissie. 


Doel project: verminderen interne en externe 
geuremissie. 


4 Tijdsplanning  Gerealiseerd in 2021 2023 


 R&D↓Niet van toepassing     


5 Onderzoeksvragen; voor zover nodig     


5a Acties voor een vervolgonderzoek      


5b Tijdsplanning      
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19 - KGF 1, deuren 
  Maatregel( kunnen meerdere zijn) → 1 2 


Beschrijvingen↓     


1 Omschrijving van de reinigingstechniek Deuren preventief vervangen op 
basis van verbeterde  inspectie 


Ramen vervangen op basis van verbeterde 
inspectie 


2 Rendement/ vermindering ZZS % / kg/jr. 2,5% PAKsom( inclusief Benzo[a]pyreen) en benzeen 


klein, is voor groot deel op 
huidige lage niveau houden 


zeer gering, alle ramen bij KGF1 zijn reeds 
vervangen 


3 Bedrijfszekerheid/ validatie Bedrijfszekerheid is groot Bedrijfszekerheid is groot 


4 Afwenteleffecten en integrale afweging Het voorkomen van de emissie 
heeft geen  afwenteleffecten.  
Stoffen blijven in het gas. 
Integrale afweging niet van 
toepassing 


Het voorkomen van de emissie heeft geen  
afwenteleffecten. Stoffen blijven in het gas.              
Integrale afweging niet van toepassing 


5 Kosten 600K geen 


6 Kostenbepalende parameters     


7 R&D-onderzoeksvragen Niet van toepassing Niet van toepassing 


Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 


  Prioritering maatregelen    ↓           → 1 2 


1 Onderbouwing van prioriteitsmaatregelen Op basis van de visuele emissie, 
welke dagelijks wordt bewaakt in 
de ochtend wijding 


Op basis van de visuele emissie, welke dagelijks 
wordt bewaakt in de ochtend wijding 


2 Acties die nodig zijn voor uitvoering Indien aantal te vervangen 
deuren plan overstijgt, aanvraag 
van budget indien nodig obv 
emissiecijfers 


Aanvraag van budget indien nodig obv 
emissiecijfers 


3 Doelen van de diverse acties     


4 Tijdsplanning  > 2020; Continu aandacht Continu aandacht 


  R&D↓Niet van toepassing     


5 Onderzoeksvragen; voor zover nodig     


5a Acties voor een vervolgonderzoek      


5b Tijdsplanning      
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20 - KGF 1, vulgatdeksels 
  Maatregel( kunnen 


meerdere zijn) → 
1 2 3 


Beschrijvingen↓       


1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 


Extra inpuls aan "good 
housekeeping",  
alleen als emissie daarom 
vraagt, op dit moment 
emissie zeer laag 


Ovendek en daarmee 
vulgatendeksels 
schoonhouden in weekend 
werkzaamheden 
ploegendienst 


Vervangen vulgatdeksels waar 
nodig op basis van verbeterde 
inspectie 


2 Rendement/ 
vermindering ZZS % / 
kg/jr. 


klein, is meer op niveau 
houden 


klein, is meer op niveau 
houden 


klein effect moeilijk 
kwantificeerbaar 


  2,5% PAKsom( inclusief Benzo[a]pyreen) en benzeen 


3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 


Bedrijfszekerheid is groot Bedrijfszekerheid is groot Bedrijfszekerheid is groot 


4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 


Het voorkomen van de 
emissie heeft geen  
afwenteleffecten.  Stoffen 
blijven in het gas.              
Integrale afweging niet van 
toepassing 


Het voorkomen van de 
emissie heeft geen  
afwenteleffecten.  Stoffen 
blijven in het gas.              
Integrale afweging niet van 
toepassing 


Het voorkomen van de emissie 
heeft geen  afwenteleffecten.  
Stoffen blijven in het gas.              
Integrale afweging niet van 
toepassing 


5 Kosten Geen direct kosteneffect, hoort bij dagelijks werk. Op 
moment dat de emissie-cijfers daarom vragen extra 
aandacht en een impuls aan het bestrijden. Naast 
standaard schoonhuishouden en discipline 


110K€ 


6 Kostenbepalende 
parameters 


      


7 R&D-onderzoeksvragen Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 


Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 


  Prioritering 
maatregelen    ↓           
→ 


1 2 3 


1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 


Op basis van de visuele 
emissie, welke dagelijks 
wordt bewaakt in de 
ochtend wijding 


Op basis van de visuele 
emissie, welke dagelijks 
wordt bewaakt in de ochtend 
wijding 


Op basis van onderhoud en 
inspectie 


2 Acties die nodig zijn voor 
uitvoering 


schoon huishouden en eigenaarschap Aanvraag van budget indien 
nodig obv emissiecijfers 


3 Doelen van de diverse 
acties 


      


4 Tijdsplanning  > 2020; Continu aandacht/Indien de emissie hier om vraagt > 2020; Continu 
aandacht/Indien de resultaat 
van de inspectie hier om vraagt 


  R&D↓Niet van 
toepassing 


      


5 Onderzoeksvragen; voor 
zover nodig 


      


5a Acties voor een 
vervolgonderzoek  


      


5b Tijdsplanning        
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21 - KGF 2, deuren 
  Maatregel( 


kunnen meerdere 
zijn) → 


1 2 3 4 5 6 7 


Beschrijvingen↓               


1 Omschrijving van 
de 
reinigingstechniek 


Deuren preventief 
vervangen op basis 
van inspectie 
KT: Als deuren 
emiteren worden 
deze dicht 
gesmeerd met 
savel in 
ploegendienst, hier 
smeercapaciteit 
vergroot 


Defecte ramen 
worden 
vervangen. 
Gestart met 
een versnelling 
(meer ramen 
per jaar) 
"vierkant 
aanpakken" 


Innovatie planeerluiken 
door nieuw type 
planeerluik te 
installeren. 
Elke nieuwe 
Machinezijde deur is 
voorzien van een nieuw 
type planeerluik. 
Doorlooptijd twee jaar. 


KGF2, 
revisie 
ovenwan
den; 
Roadma
p+ 


KGF2, 
Individuele 
ovendrukre
geling; 
Roadmap+ 


KGF2, op. 
maatregelen 
geur; 
Roadmap+ 


KGF2, 
Mechanisch
e afdichting 
(ongoing); 
Roadmap+ 


  Rendement/ 
vermindering ZZS 
% / kg/jr. 


          15% 36% 


2 moeilijk 
kwantificeerbaar, 
wel een visuele 
verlaging 


moeilijk 
kwantificeerbaa
r, wel een  
visuele 
verlaging 


moeilijk 
kwantificeerbaar, voor 
groot deel op huidige 
niveau houden 


70% PAKsom( inclusief Benzo[a]pyreen) en benzeen 


3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 


groot groot groot Bedrijfsze
kerheid is 
groot 


is in 
onderzoek 


Praktijk leert, 
projectaanpak 
op basis van 
resultaten 


Bedrijfszek
erheid is 
groot 


4 Afwenteleffecten 
en integrale 
afweging 


Het voorkomen van 
de emissie heeft 
geen  
afwenteleffecten.  
Stoffen blijven in 
het gas. Integrale 
afweging niet van 
toepassing 


Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 


5 Kosten 200K 700K/jaar 200K/jaar 14 mln. 
per jaar 


25 mln. 
totaal 


25 mln. totaal 


6 Kostenbepalende 
parameters 


              


7 R&D-
onderzoeksvrage
n 


nvt nvt nvt nvt Daar waar 
nodig voor 
onderzoek 


nvt nvt 


Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-onderzoek 


  Prioritering 
maatregelen    ↓           
→ 


nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 


1 Onderbouwing 
van 
prioriteitsmaatreg
elen 


Op basis van 
inspectie 


Op basis van 
inspectie 


Op basis van inspectie nvt nvt nvt nvt 


2 Acties die nodig 
zijn voor 
uitvoering 


      Is 
gestart/lo
opt in 
ieder 
geval 
door tot 
2024 


Onderzoek 
afronden 
naar beste 
oplossing 


Projectmatige 
aanpak 


Projectmati
ge aanpak 


3 Doelen van de 
diverse acties 


              


4 Tijdsplanning  > 2020; Continu 
aandacht 


Is gestart/loopt 
in ieder geval 
door tot 2024 


Is gestart/loopt in ieder 
geval door tot 2024 


Is 
gestart/lo
opt in 
ieder 
geval 
door tot 
2024 


2023 2020-2023 2020-2023 


  R&D↓ Niet van 
toepassing 


              


5 Onderzoeksvrage
n; voor zover 
nodig 
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5
a 


Acties voor een 
vervolgonderzoek  


              


5
b 


Tijdsplanning                
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22 - KGF 2, vulgatdeksels 
  Maatregel( 


kunnen 
meerdere zijn) 
→ 


1 2 3 4 5 6 


Beschrijving
en↓ 


            


1 Omschrijving 
van de 
reinigingstech
niek 


Ovendek en 
daarmee 
vulgatendeksel
s 
schoonhouden 
in 
ploegendienst 


Vervangen 
vulgatdeksels 
waar nodig op 
basis van 
inspectie 


Ovens incl. 
vulgatringen 
worden jaarlijks 
geheel 
genspecteerd 
en periodiek 
onderhouden 
door de 
ovenbouwkundi
ge dienst. Als 
een vulgatring 
emissie 
veroorzaakt 
wordt er een 
onderhoudsaan
vraag gemaakt 
( SAP ) en de 
verstoring 
opgelost 


KGF2, revisie 
ovenwanden; 
Roadmap+ 


KGF2, 
Individuele 
ovendrukregeli
ng; Roadmap+ 


KGF2, op. 
maatregelen 
geur; 
Roadmap+ 


2 Rendement/ 
vermindering 
ZZS % / kg/jr. 


          15% 


klein, is meer 
op niveau 
houden 


klein effect 
moeilijk 
kwantificeerbaa
r 


klein effect 
moeilijk 
kwantificeerbaa
r 


70% PAKsom( inclusief Benzo[a]pyreen) en 
benzeen 


3 Bedrijfszekerh
eid/ validatie 


Bedrijfszekerhe
id is groot 


Bedrijfszekerhe
id is groot 


Bedrijfszekerhe
id is groot 


Bedrijfszekerhe
id is groot 


is in onderzoek Praktijk leert, 
projectaanpak 
op basis van 
resultaten 


4 Afwenteleffect
en en 
integrale 
afweging 


Het voorkomen 
van de emissie 
heeft geen  
afwenteleffecte
n.  Stoffen 
blijven in het 
gas.              
Integrale 
afweging niet 
van toepassing 


Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 


5 Kosten Geen direct 
kosten effect, 
hoort bij 
dagelijks werk. 
Op moment dat 
de emissie 
cijfers daarom 
vragen extra 
aandacht en 
een inpuls aan 
het bestrijden. 
Naast 
standaard 
schoonhuishou
den en 
discipline 


                    100K 14 mln. per jaar 25 mln. totaal 25 mln. totaal 


6 Kostenbepale
nde 
parameters 


            


7 R&D-
onderzoeksvr
agen 


Niet van 
toepassing 


Niet van 
toepassing 


Niet van 
toepassing 


Niet van 
toepassing 


Daar waar 
nodig voor 
onderzoek 


Niet van 
toepassing 


Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-
onderzoek 


  Prioritering 
maatregelen    
↓           → 


1 2 3 4 5 6 
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1 Onderbouwin
g van 
prioriteitsmaat
regelen 
  


Op basis van 
de visuele 
emissie, welke 
dagelijks wordt 
bewaakt in de 
ochtend wijding 


Op basis van 
de visuele 
emissie, welke 
dagelijks wordt 
bewaakt in de 
ochtend wijding 


Op basis van 
onderhoud en 
inspectie 


Niet van 
toepassing 


Niet van 
toepassing 


Niet van 
toepassing 


2 Acties die 
nodig zijn voor 
uitvoering 


schoon huishouden en 
eigenaarschap 


Aanvraag van 
budget indien 
nodig obv 
emissiecijfers 


Is gestart/loopt 
in ieder geval 
door tot 2024 


Onderzoek 
afronden naar 
beste oplossing 


Projectmatige 
aanpak 


3 Doelen van de 
diverse acties 


            


4 Tijdsplanning  > 2020; Continu aandacht/Indien 
de emissie hier om vraagt 


> 2020; Continu 
aandacht/Indie
n de resultaat 
van de 
inspectie hier 
om vraagt 


Is gestart/loopt 
in ieder geval 
door tot 2024 


2023 2020-2023 


  R&D↓ Niet 
van 
toepassing 


            


5 Onderzoeksvr
agen; voor 
zover nodig 


            


5
a 


Acties voor 
een 
vervolgonderz
oek  


            


5
b 


Tijdsplanning              
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23 - KGF 2, klimpijpen 
  Maatregel( kunnen meerdere zijn) → 1 


Beschrijvingen↓   


1 Omschrijving van de reinigingstechniek KGF2, op. maatregelen geur; Roadmap+ 


2 Rendement/ vermindering ZZS % / kg/jr. 15% 


3 Bedrijfszekerheid/ validatie Bedrijfszekerheid is groot 


4 Afwenteleffecten en integrale afweging Het voorkomen van de emissie heeft geen afwenteleffecten.  
Stoffen blijven in het gas. Integrale afweging niet van 
toepassing 


5 Kosten Niet vast te stellen, is een onderdeel van totaal project  


6 Kostenbepalende parameters   


7 R&D-onderzoeksvragen Niet van toepassing 


 Vermijdings- en reductieprogramma met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder R&D-
onderzoek 


  Prioritering maatregelen    ↓           → 1 


1 Onderbouwing van prioriteitsmaatregelen Niet van toepassing 


2 Acties die nodig zijn voor uitvoering Projectmatige aanpak 


3 Doelen van de diverse acties   


4 Tijdsplanning  2020-2023 


  R&D↓Niet van toepassing   


5 Onderzoeksvragen; voor zover nodig   


5a Acties voor een vervolgonderzoek    


5b Tijdsplanning    
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24 - GSL, open bronnen 
  Maatregel( kunnen 


meerdere zijn) → 
1 


Beschrijvingen↓ Maatregel: Realiseren maatregelen stofreductie open bronnen 


1 Omschrijving van de 
reinigingstechniek 


De maatregel omvat het realiseren van diverse maatregelen voor de 
reductie van stof dat vrijkomt bij open bronnen binnen de 
Grondstoffenlogistiek (GSL). Voorbeelden zijn stof dat vrijkomt van 
bewerken van vaste stoffen (zoals een mengveld) en stof dat vrijkomt vanaf 
overstorten op transportbanden. 
 
Tata Steel heeft diverse (stof)maatregelen gedefinieerd. Dit is geïnitieerd 
vanuit de Roadmap+. 
De (stof)maatregelen worden opgevolgd vanuit een werkgroep. 
 
Onder andere de volgende maatregelen zullen naar verwachting getroffen 
worden. Hieronder zijn de maatregelen opgenomen waarvan wordt verwacht 
dat deze de grootste stofreductie bewerkstelligen. Daarnaast worden nog 
andere (kleinere) technische- en organisatorische maatregelen genomen. 
- Windscherm 
- Overkapping deel transportbanden pellet-, sinter- en kookslijn naar de 
HOO bunkers en de HOO bunkers 
   - Tot overkapping is gerealiseerd, is Tata Steel voornemens 
schuimdosering op sinter- en pelletlijn toepassen 
- Schoonmaakregime verbeteren/intensiveren 
- Optimaliseren pulpen van opslagen en mengvelden 
- Nevelinstallaties realiseren bij de wielgravers 
- Verder automatiseren van sproeien 
- Schuimdosering bij kolenmengveld toepassen 
 
Voorbeelden van andere (kleinere) technische- en organisatorische 
maatregelen omvat: 
- Bandsproeiers EO2, KO 
- Versnelde renovatie van de stobes lijnen 
- Optimaliseren code rood regime 
- Procedure winterse omstandigheden kolenmengveld hanteren 
- Vorstdraaiboek gebruiken 
 
Tata Steel is voornemens om de maatregelen te treffen in de periode tot en 
met 2023. 


2 Rendement/ 
vermindering ZZS % 
/ kg/jr. 


De ZZS welke vrijkomen bij de open bronnen van GSL omvatten de 
stofgebonden zware metalen.  
 
De hoeveelheid stof dat vrijkomt bij open bronnen is bekend en wordt 
berekend op basis van kengetallen. 
Op basis van deze kentallen is ook de hoeveelheid zware metalen die 
vrijkomen bij open bronnen van GSL berekend. 
 
De grove inschatting is dat de hoeveelheid stof dat vrijkomt (diffuse emissie) 
bij de open bronnen bij GSL met ca. 35% zal reduceren door het treffen van 
de stofreductie maatregelen zoals gedefinieerd voor Roadmap+ (zie onder 1 
Omschrijving van de maatregel). Dit is een grove inschatting en deze 
reductie is ingeschat op basis van eerdere berekeningen, beschikbare 
kentallen voor de te treffen maatregelen en expert judgement.  
 
Doordat de ZZS welke vrijkomen bij de open bronnen stofgebonden zware 
metalen zijn, is de verwachting dat als stof met ca. 35% reduceert, ook de 
stofgebonden zware metalen met ca. 35% zullen reduceren.  
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3 Bedrijfszekerheid/ 
validatie 


Diverse te treffen maatregelen zijn al bij andere (staal)bedrijven getroffen, 
zoals: 
- Windscherm: windscherm wordt reeds bij andere (buiten EU) 
staalbedrijven getroffen en heeft zich aldaar bewezen in de praktijk. 
Daarnaast is Tata Steel bezig met berekeningen om het daadwerkelijke 
stofreductie effect van de windschermen (in verschillende vormen) te 
bepalen. 
- Overkapping deel transportbanden pellet-, sinter- en kookslijn naar de 
HOO bunkers en de HOO bunkers: het overkappen van transportbanden en 
bunkers, en vervolgens afzuigen en filteren, wordt al bij veel andere (binnen 
en buiten EU) toegepast en heeft zich aldaar bewezen in de praktijk. 
- Nevelinstallaties realiseren bij de wielgravers: nevelinstallaties op 
wielgravers wordt reeds bij andere (binnen NL) overslagterminals 
(soortgelijk aan GSL qua bedrijfsvoering) getroffen en heeft zich aldaar 
bewezen in de praktijk. 
 
- Tot overkapping is gerealiseerd, is Tata Steel voornemens schuimdosering 
op sinter- en pelletlijn toepassen: het effect van schuimdosering op de 
emissie van pelletstof en sinterstof zal proefgewijs onderzocht worden door 
Tata Steel. 
 
De volgende maatregelen zal Tata Steel o.a. treffen welke naar eigen 
inzichten stof reductie zullen bewerkstelligen (expert judgement): 
- Schoonmaakregime verbeteren/intensiveren 
- Optimaliseren pulpen van opslagen en mengvelden (bij pulpen o.a. 
rekening houden met shot-, bull- en losplan) 
- Verder automatiseren van sproeien van opslagen en mengvelden 
- Schuimdosering bij kolenmengveld toepassen 


4 Afwenteleffecten en 
integrale afweging 


De ZZS zal niet naar een ander milieucompartiment verplaatsen. De 
maatregelen zijn bedoeld om te bewerkstelligen dat minder erts-, kolen-, 
pellet-, sinter- en kooksstof gaat stuiven en geëmitteerd wordt. Wanneer dit 
erts-, kolen-, pellet-, sinter- en kooksstof niet vrijkomt, zal dit in de 
betreffende fabrieken (KGF1, KGF2, PEFA, SIFA, HOO) ingezet kunnen 
worden. 


5 Kosten De investeringskosten voor de stofmaatregelen die GSL waarschijnlijk zal 
treffen wordt ingeschat op ca. 25 miljoen euro, dit betreft echter een grove 
inschatting.  


6 Kostenbepalende 
parameters 


  


7 R&D-
onderzoeksvragen 


N.v.t. 


 Vermijdings- en reductieplan met maatregelen en prioritering inclusief voor zover nodig verder 
R&D-onderzoek 


  Prioritering 
maatregelen    ↓           
→ 


1 


1 Onderbouwing van 
prioriteitsmaatregelen 


De stofreducerende maatregelen worden uitgevoerd ihkv de Roadmap+. 


2 Acties die nodig zijn 
voor uitvoering 


Er is een projectteam bezig met voorbereiding en uitvoering van de 
stofreducerende maatregelen ihkv de Roadmap+. 


3 Doelen van de 
diverse acties 


Stofreductie 


4 Tijdsplanning  Verwachte tijdlijn van veelvoud aan maatregelen 2021-2023 


  R&D↓   


5 Onderzoeksvragen; 
voor zover nodig 


  


5a Acties voor een 
vervolgonderzoek  


  


5b Tijdsplanning    


 
 
























Sensitivity: general



Redeneerlijn Tata Steel algemeen 

• De minister van EZK is en blijft in nauw overleg met het staalbedrijf in
IJmuiden over de verduurzamingsstrategie.

• Daarbij staan twee doelen centraal. Ten eerste: het bedrijf moet schoner. Dat
betekent het terugdringen van de CO2-uitstoot en het terugdringen van
schade en overlast voor de omgeving en het milieu. Ten tweede: De
verduurzamingsslag dient in Nederland gemaakt te worden. We willen de
staalproductie niet naar het buitenland verplaatsen. 

• Tata Steel heeft met de bekendmaking om af te zien van de CCS-route en
direct over te stappen op DRI (productie direct gereduceerd ijzer), een
spannende, belangrijke en moedige stap voorwaarts gezet.

• Conform de toezegging in de Tweede kamer, is de minister van EZK
begonnen met de inventarisatie van mogelijke ondersteuningsopties voor 
deze route. 

• Dat betekent niet dat het resultaat direct gereed is.

• Uitkomsten van het onderzoek door Roland Berger, met inzicht in de
financieel, economische haalbaarheid en de impact op klimaat en milieu van
de Direct-To-DRI route zijn van belang om te bepalen welke vorm en omvang
van subsidie benodigd is. Deze uitkomsten worden later dit jaar verwacht.

• Van essentieel belang hierin is bovendien het goed inzichtelijk maken van de
business case van deze route door TSN zelf en de investeringsbereidheid van
het bedrijf.

• De komende tijd blijft EZK ook in gesprek met zowel het bedrijf als met de
betrokken medeoverheden. Zo kan samengewerkt worden, waarbij de
overheid en het bedrijf ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft, ter 
realisatie van de transitie naar een toekomstbestendig duurzaam en schoon
staalbedrijf in IJmuiden. 
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Van:
Aan:

Onderwerp: Twee Kamerbrieven: WHO-advieswaarden - verslag SO / brief met brief Eurocommissaris en advies ILT
Datum: woensdag 6 oktober 2021 09:45:14

Beste medeleden van de ambtelijke werkgroep,

Gisteren kwam in onze bijeenkomst ter sprake hoe Nederland omgaat met de nieuwe WHO-
advieswaarden voor luchtkwaliteit. Ik heb daar toen wat over gezegd. Eerder zijn er al een paar
woorden over opgenomen in het zogenaamde ‘BNC-fiche’ (een vast format waarin het Kabinet
een eerste oordeel over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie naar de Tweede Kamer
stuurt)  met de Nederlandse reactie op het Zero Pollution Action Plan dat de Europese
Commissie heeft uitgebracht: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-3157.html

Gisteren is er een brief aan de Kamer verstuurd met daarin een aantal passages:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/05/so-beantwoording-
milieuraad-6-oktober Het is een lange brief. Het gaat hier om een Kamerdebat over de inzet van
Nederland op de Milieuraad van vandaag, dat op het laatst is omgezet in een ‘Schriftelijk
Overleg’. Dat betekent vele vragen van veel fracties, die allemaal achter elkaar beantwoord
worden. Op pagina 33-35  is naar aanleiding van een aantal vragen het een en ander te lezen
over het (nog voorzichtige) Nederlandse standpunt rond de WHO-advieswaarden.

Daarnaast is ook gisteren de brief naar de Kamer verstuurd met daarbij de brief die
staatssecretaris Van Weyenberg naar de Europese Commissie heeft gestuurd, en de link naar de
ILT-website met hun advies over de ZZS-minimalisatie bij Tata Steel. Op de website van de ILT is
ook de reactie van de OD opgenomen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/05/brief-aan-de-europese-
commissie-naar-aanleiding-van-de-situatie-rond-tata-steel-nederland-brief-ilt

Hartelijke groet,

  

Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE)
Directoraat Generaal Milieu en Internationaal (DGMI)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
.........................................................................................
+31 6 

@minienw.nl
.........................................................................................

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

Tata Steel opening Continugietmachine 23 

21 Oktober 2021 

Speakernotes 

Het in bedrijf nemen van deze nieuwe, state-of-the- art continugietmachine markeert een 
belangrijke mijlpaal. Niet alleen binnen onze configuratie in IJmuiden, maar ook voor heel 
Tata Steel Nederland en ons wereldwijde klantennetwerk. 

De nieuwe installatie is een belangrijke bouwsteen in een strategisch 
investeringsprogramma binnen Tata Steel. Deze geavanceerde continugietmachine vormt 
een sterk fundament om het duurzame staal voor de energietransitie en van de toekomst te 
maken en om klanten te bedienen met een optimaal serviceniveau. Hiermee nemen we de 
verantwoordelijkheid om in ieder toekomstscenario niet alleen duurzaam, maar ook 
innovatief en concurrerend te blijven. 

Duurzaamheid speelt een centrale rol in een snel veranderende samenleving. We streven 
naar een CO2 neutrale staalproductie om  een toekomstbestendig en verantwoord 
staalbedrijf te zijn in Nederland.  

Tata Steel in IJmuiden levert een belangrijke bijdrage als het gaat om het halen van de 
klimaatdoelstellingen. In lijn daarmee hebben wij op 15 september 2021 ons besluit bekend 
gemaakt dat wij volop koersen op de productie van groen staal via waterstof om in 2050 
volledig CO2-neutraal staal te kunnen maken. 

Ook met onze producten leveren we een bijdrage aan een duurzame samenleving. We 
wassen in staal, we eten uit staal, we wonen in staal en we rijden in staal. Daar horen 
nieuwe toepassingen bij, zoals lichte auto’s en transport middelen die minder energie 
verbruiken. Of infrastructuur voor de waterstofeconomie. En voor die toepassingen is 
nieuw, hoge sterkte staal nodig. Duurzaam staal. Daarom zijn wij ook trots op de nieuwe 
continugietmachine in onze staalfabriek. 

259



1

Van:
Verzonden: woensdag 13 oktober 2021 09:48
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Vervolg Stand van zaken formatie B&I, TATA
Bijlagen: CEEAG_Draft_communication_EN.pdf; Response of the Dutch authorities on the review of the 

IPCEI Communication.pdf; swd-competitive-clean-european-steel_en.pdf; 
draft_communication_en.pdf

Hoi , 

Ik denk dat IPCEI tot op zeker hoogte interessant is voor TATA. Onder een IPCEI is het makkelijker om grotere 
bedragen staatssteun te verlenen, maar er zitten wel haken en ogen aan. Zo kun je alleen steun verlenen als het 
gaat om research and development of first industrial deployment. Hierbij is opex ondersteuning wel mogelijk, 
maar niet voor langdurige periodes. Ook moet het natuurlijk in samenwerking met andere lidstaten worden 
opgepakt. Een bredere IPCEI voor Low-Carbon industry heeft dan meer kans denk ik.  

Voor meer details zie ook pagina 17 van bijgevoegd document competitive green steel, en de voorgestelde 
wijziging van het IPCEI steunkader en de NL reactie daarop. 

Mijn gevoel zegt dat een notificatie onder het staatsteunkader voor klimaat, milieu en energie makkelijker is. Deze 
wordt momenteel ook herzien en treedt naar verwachting op 1 januari in werking. Hierin is het, tot op zekere 
hoogte en onder voorwaarde, geoorloofd om infrastructuur voor aardgas te ondersteunen indien het lock-in 
effecten voorkomt en bijdraagt aan de klimaatdoelen van de unie (zie ook punt 110 van de draft ceeag).  

) wat denk jij? Jij bent betrokken bij een aantal IPCEI, hoeveel kans van slagen heeft 
een IPCEI groen staal? 

Groet  

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 12:20 
Aan: @minezk.nl>;  @minezk.nl>;   

@minezk.nl> 
CC:  @minezk.nl>;  @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Vervolg Stand van zaken formatie B&I, TATA 

 
Gisteren gesproken met formatiegroepje B&I.  gaf aan dat een poging tot subsidie voor TATA onder 
RRF brengen niets verbetert als het gaat om staatsteun. NL moet dat zelf voorfinancieren en daarvoor geldt 
gewoon de staatsteuntoets. Een IPCEI Green Steel zou waarschijnlijk op meer coulance kunnen rekenen.  

Gisteren was er ook een interessante sessie van K&E met een oud-directeur van TATA (Zeestergroep) die uitlegde 
dat het bedrijf vooral moeite heeft met de aanschaf van de 2 DRI’s a 2,8 mld. euro. Die worden in Zuid-Korea 
gemaakt en kunnen ze gewoon bestellen, maar kennen een onrendabele top (de Electric Arc Furnaces die er ook 
moeten komen kennelijk niet?) De vraag is of dit wel past in een IPCEI, of dat je daarvoor bijvoorbeeld eigen 
DRI’s moet ontwikkelen. Hij gaf trouwens ook aan dat als de DRI’s op 80% blauwe waterstof en 20% biogas 
draaien er ook al 50% emissiereductie plaatsvindt.  

TATA zou ook heel concurrerend een offshore wind hub kunnen opzetten, plus ruimte bieden aan een 
aanlandingspunt voor WOZ en elektrolyse. Hiervoor ontstaat ruimte doordat de kolen/cokesfabrieken die naast de 
diepzeehaven staan niet meer nodig zijn. Dit zou een zeer competitief cluster worden, want van daaruit zijn die 
stalen palen direct naar zee te brengen. De 300 mln. voor een nieuwe walserij voor offshore-wind palen en een 
3D printerfabriek voor reserveonderdelen was volgens hem geen probleem voor de eigenaars, want die zorgt voor 
20% groei in de afzet.   

Vraag is nu of het opzetten van een IPCEI Green Steel inderdaad een interessante route is (wat zijn voor en 
nadelen t.o.v alternatieven) en of we hiervoor een eerste, heel kort plan van aanpak kunnen opzetten met een 
bedrag erbij voor MTB&I en de formatie. A4-tje zou voldoende zijn. Ben ik hiervoor bij jullie aan het juiste adres? 
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groet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 7 oktober 2021 18:00 
Aan:  @minezk.nl> 
CC:  @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Vervolg Stand van zaken formatie B&I 

Hoi , 

Ik ben een groot voorstander van om dit op Europese schaal aan te vliegen, en hier ook vanuit Nederland zelf het 
initiatief toe te nemen.  had iets dergelijks toch ook toegezegd in debat (‘te onderzoeken of we hier ook vanuit 
EU initiatief werk van zouden kunnen maken’) Tot nu toe hobbelen we op alle IPCEI’s mee op initiatief van andere 
landen. Nu hebben we een van de modernste staalfabrieken van Europa, en dat geeft ons ook de legitimatie om 
ook eens zelf het voortouw te nemen voor een IPCEI. Temeer daar de opgave ook voor andere landen geldt. 

Bovendien laten we dan ook zien dat we ook echt werk willen maken met strategisch industriebeleid ook op EU 
niveau. Laten we ook echt zien dat we anders willen optreden vanauit EU context.  

Als ik hierbij kan helpen; let me know. 

Vr. grt, 
 

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 7 oktober 2021 17:30 
Aan:  @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Vervolg Stand van zaken formatie B&I 

Ha , 
Ik moet natuurlijk nog wel wat doen en  zal ook wel willen meedenken. Zo denk ik serieus aan een IPCEI 
Green Steel ivm staatssteunkwestie. Er zijn nog meer staalfabrikanten die moeten verduurzamen (Arcelor Mittal) 
en DRI overwegen. 

groet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 7 oktober 2021 16:18 
Aan:  @minezk.nl>;  @minezk.nl>; Os, 

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

Onderwerp: Vervolg Stand van zaken formatie B&I 

Hallo allemaal, 

Op basis van de input die ik van alle betrokkenen heb ontvangen, heb ik een nieuwe formatietabel gemaakt. Ik 
heb de totaalbedragen er voorlopig uit gehaald, omdat we, ook zoals het ziet, deze tabel moeten zien als 
een kaartenbak met intensiveringen. Verder stuur ik een overzicht met de opbrengst uit de 
Augustusbesluitvorming, ook op basis van de input van .  

Voor het gesprek zometeen stel ik voor de volgende onderwerpen te behandelen: 

 Kennis te nemen van de update van de formatietabel en deze te gebruiken als nieuwe kaartenbak
 De relatie met het plan voor een eventueel RRP te bespreken
 Een voorstel voor het uitdragen van de inzet van B&I:

o een exercitie te maken op deze tabel en te bepalen welke intensiveringen ‘onmisbaar’ zijn in het
Regeerakkoord

o deze informatie te presenteren aan
o deze informatie te laten meegeven aan de BWP
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Groet, 

 

‐‐‐‐‐Oorspronkelijke afspraak‐‐‐‐‐ 
Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 4 oktober 2021 15:49 
Aan:   

 
CC:  ) 
Onderwerp: Vervolg Stand van zaken formatie B&I 
Tijd: donderdag 7 oktober 2021 16:30‐17:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams‐vergadering 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app  
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen  
dictu@m.webex.com  
Videovergaderings-id:   
Alternatieve VTC-instructies  

Meer informatie | Opties voor vergadering  

________________________________________________________________________________  

Met vriendelijke groet, 
 

/Chief Analist 
…...................................................................................................... 
Directoraat‐Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Bpassage3 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………….…………… 
M 06‐ | T 070  
E   @minezk.nl 
www.rijksoverheid.nl/ezk 
……………………………………………………….......................................... 
Vaste werkdagen op maandag, dinsdag en donderdag. 
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Van: @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 13 oktober 2021 15:45
Aan:  

Onderwerp: Verzoek om deel te nemen aan het Dossierteam Herziening Luchtkwaliteitsrichtlijnen 

Beste collega’s van EZK, directie Topsectoren en Industriebeleid, beste , 

Mede namens mijn collega’s   mail ik jullie over het volgende.  

De op dit moment geldende EU‐luchtkwaliteitsrichtlijnen (‘Ambient Air Quality Directives’), waarin voor de EU‐
lidstaten bindende maximale concentraties van de belangrijkste luchtvervuilende stoffen zijn bepaald, worden in de 
komende jaren herzien.  Er liggen op dit moment al een ‘fitness check’  (uitgebracht eind 2019), en een ‘Inception 
Impact Assessment’ (eind 2020). Op dit moment is het proces richting de herziening  in een stroomversnelling 
geraakt. De World Health Organization (WHO) heeft enkele weken geleden nieuwe advieswaarden gepubliceerd 
voor de belangrijkste luchtvervuilende stoffen. Deze trekken veel aandacht van een politiek en maatschappij, en zijn 
een belangrijke input voor de discussie over hoe de herziene Richtlijnen er moeten gaan zien, en met hoeveel 
ambitie de herziening aangepakt zou moeten worden. 

De Europese Commissie wil het uiteindelijke voorstel uitbrengen in de tweede helft van 2022. Dat duurt nog even, 
maar sinds enkele weken heeft de Commissie al een stakeholderconsultatie geopend. Het Rijk gaat hier niet op 
reageren, wij zullen onze input geven via de zogenaamde ‘Target Stakeholder Consultation’, die ook al eind dit jaar 
opent. 

Veel meer informatie over inhoud en proces is te vinden op: 
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/revision_of_the_aaq_directives.htm.  

Tot nu toe hebben wij ons richting Kamer en in Europees verband nog enigszins op de vlakte gehouden over wat het 
Nederlands standpunt zal gaan worden met betrekking tot de herziening. Wel is Nederland in het algemeen positief 
over het ambitieuze Zero Pollution Action Plan van de Europese Commissie, waar ook deze herziening onder valt. 
Specifiek over deze herziening hebben we nu op meerdere plekken gezegd dat Nederland van mening is dat de 
normen ‘meer in lijn gebracht moeten worden met de (nieuwste) WHO‐advieswaarden’. Langzamerhand zullen we 
dat standpunt echter wel uitgebreider moeten gaan formuleren, in eerste instantie voor de Targeted Stakeholder 
Consultation. 

Voor een gedragen standpuntbepaling van Nederland willen we daarom graag een dossierteam opzetten, waarin we 
binnen IenW, interdepartementaal, en met IPO en VNG afstemmen. Dit team zal op gezette tijden (virtueel/hybride) 
bij elkaar komen, maar tussendoor ook als emaillijst functioneren om snel zaken te delen en af te stemmen. Het is 
geen doel op zich om vaak te vergaderen en structuren op te zetten. We willen juist zo efficiënt mogelijk te werken. 
De eerste keer dat we bij elkaar komen is gepland woensdag 27 oktober tussen 10.00 uur en 11.30 uur. 

Input van jullie directie lijkt ons relevant voor het dossierteam. Bij dezen het verzoek om deel te nemen in het 
dossierteam, dan wel een collega naar voren te schuiven om deel te nemen. Wij horen graag uiterlijk vrijdag 22 
oktober wie er deelneemt. In de dagen voor de bijeenkomst zullen we nog enkele documenten en een agenda 
rondsturen. Alvast dank! 

Met vriendelijke groet, 
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Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) 
Directoraat Generaal Milieu en Internationaal (DGMI) 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag 
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag 
......................................................................................... 
+31 6 

@minienw.nl
......................................................................................... 

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

Parafenroute
pgbi.............. TOP BBR

Datum
13 oktober 2021
Kenmerk
DGBI-TOP / 21255948

Bhm: 21263314

Kopie aan

Bijlage(n)
1

Aanleiding
Op 1 oktober 2021 hebben de leden  (CDA) en Leijten (SP) vragen aan 
u gesteld over de investering in groen staal door ArcelorMittal en de overheden in
België en over de ondersteuning van Tata Steel Nederland (met kenmerk
2021Z16957). Daarbij wordt verwezen naar een artikel dat als bijlage in deze nota
is opgenomen.

Advies
U kunt akkoord gaan met de beantwoording van de Kamervragen en bijgaande 
brief aan de Tweede Kamer ondertekenen.

Kernpunten
• De vraag wordt gesteld in hoeverre de plannen van ArcelorMittal in België

overeenkomsten vertonen met die van Tata Steel Dmuiden.
• Ook wordt gevraagd op welke wijze de Belgische overheid ondersteuning biedt

aan ArcelorMittal en of staatssteunregels vanuit de Europese Commissie deze
deal nog kan blokkeren.

• Verder wordt gevraagd op welke manieren de Nederlandse Staat deel zou
kunnen nemen aan of een belang zou kunnen nemen in de verduurzaming van
Tata Steel IJmuiden.

• De vragenstellers willen weten of er bij Tata Steel IJmuiden sprake is van
publieke belangen die geborgd moeten worden door het Rijk en zo ja, welke
Instrumenten daarvoor het meest geschikt zijn.

• Tenslotte wordt gevraagd waarom de koop van TSN door SSAB destijds is
vastgelopen en of u het mogelijk acht dat met de keuze voor de
waterstofroute SSAB alsnog bereid zou zijn tot een overname van TSN? De
Kamerleden willen weten of u bereid bent deze gesprekken op gang te helpen.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 4
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Toelichting
Artikel gepubliceerd op dinsdag 28 september 2021

ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met Belgische en Vlaamse 
regering: 1,1 miljard euro investering in koolstofneutrale technologieën 
in Gentse vestiging in North Sea Port
ArcelorMittal Belgium zal de C02-uitstoot tegen 2030 met 3,9 miljoen ton per jaar 
verminderen. Het bouwt hiervoor een installatie voor direct gereduceerd ijzer 
(DRI) met een capaciteit van 2,5 miljoen ton en twee elektrische ovens in de 
vestiging in Gent.
ArcelorMittal kondigt vandaag 28 september aan dat het een intentieverklaring 
heeft ondertekend met de Belgische en Vlaamse regeringen ter ondersteuning van 
een project van 1,1 miljard euro in de vestiging van het staalbedrijf in Gent. Het 
betreft de bouw van een installatie voor direct gereduceerd ijzer (DRI) van 2,5 
miljoen ton en twee nieuwe elektrische ovens. Deze zullen parallel met de state- 
of-the-art-hoogoven werken die klaar is om afvalhout en plastics te gebruiken als 
alternatief voor fossiele koolstof.

"Deze investering van het grootste staalbedrijf ter wereld in Gent spreekt 
boekdelen. Voor North Sea Port betekent deze investering het inzetten op 
circulaire economie en een verdere verankering van een van de grootse 
werkgevers in het grensoverschrijdende havengebied. Samen met ArcelorMittal 
Belgium kunnen we de energietransitie in het havengebied verder aanpakken om 
koolstofneutraal te worden tegen 2050", aldus Daan Schaick CEO van North Sea 
Port.

Steenkool vervangen
In plaats van steenkool gebruikt een DRI-installatie aardgas en uiteindelijk 
mogelijk waterstof om ijzererts te reduceren. Dit leidt tot een grote vermindering 
van de C02-uitstoot in vergelijking met de productie van staal via de 
hoogovenroute. De twee elektrische ovens zullen het 'direct reduced iron' (DRI) 
en het staalschroot smelten. Dit wordt vervolgens in de staalfabriek omgevormd 
tot plakken en tot eindproducten verwerkt.

3 miljoen ton C02-emissies per jaar minder
Zodra de DRI-installatie en elektrische ovens gebouwd zijn, zal er een 
overgangsperiode zijn waarin de productie geleidelijk van hoogoven A naar de 
DRI-installatie en elektrische ovens zal verschuiven. Daarna zal hoogoven A 
worden gesloten die dan het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Tegen 2030 
zal dit leiden tot een vermindering van ongeveer 3 miljoen ton C02-emissies per 
jaar.

Samen met andere initiatieven zal ArcelorMittal Belgium zijn C02-uitstoot tegen 
2030 met 3,9 miljoen ton per jaar kunnen verminderen. Dit komt overeen met de 
broeikasgasemissies van 848.172 auto's die een jaar lang hebben gereden. 
Daardoor zal ArcelorMittal Belgium een belangrijke bijdrage leveren aan de 
ambitie van ArcelorMittal Europa om de C02-emissie met 35% te verminderen 
tegen 2030 en koolstofneutraal te worden tegen 2050.

Kenmerk
DGBI/ 21255948
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steun voor koolstofneutrale staalproductie
De steun van zowel de Belgische als de Vlaamse regering voor dit project is van 
cruciaal belang gezien de aanzienlijke kosten die gepaard gaan met de overgang 
naar een koolstofneutrale staalproductie. De goedkeuring van de Europese 
Commissie voor financiële steun zal ook nodig zijn.

Richting koolstofneutraal 2050
Om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn werkt ArcelorMittal op drie assen:

- Een verdere verbetering van de materiaal- en energie-efficiëntie en een
verhoogd schrootgebruik.

- De implementatie van Smart Carbon-technologieën:

Fossiele koolstof vervangen door circulaire en afvalkoolstof: 'verse' grondstoffen 
zullen steeds meer vervangen worden door afvalproducten, op een ecologisch en 
economisch haalbare manier. Het Torero-project zal afvalhout van 
containerparken voorbehandelen om biokool te produceren die geschikt is voor 
het hoogovenproces. ArcelorMittal Belgium heeft ook demonstratieprojecten lopen 
met plastiekafval dat in de vorm van poeder of gas in de hoogovens zou kunnen 
worden geïnjecteerd.
Het omvormen van restgas tot nuttige chemische stoffen: In 2022 zal 
ArcelorMittal Belgium de installatie Steelanol/Carbalyst in gebruik nemen om gas 
uit het staalproductieproces op biologische wijze om te zetten in bio-ethanol.
CO2 afscheiden voor hergebruik of opslag (CCS).
- Waterstof: de vervanging van koolstof als reductiemiddel door waterstof
(uiteindelijk door groene waterstof wanneer die commercieel beschikbaar wordt).

Alexander De Croo, Eerste Minister van de Belgische regering: "Om de 
klimaatcrisis aan te pakken, moeten we ambitieuze maatregelen nemen. De 
Europese landen nemen het voortouw, met duidelijke doelstellingen om de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 
klimaatneutraal te zijn. Het is goed te zien dat sectoren met een grote voetafdruk 
ook de handen uit de mouwen steken door te investeren in innovatie om de 
uitstoot te verminderen en op lange termijn koolstofneutraliteit te bereiken. Deze 
belangrijke investering van ArcelorMittal in nieuwe technologieën is belangrijk 
voor de hele Gentse regio, voor het verkleinen van de voetafdruk van ons land, en 
toont aan dat het koolstofvrij maken van onze economie een collectieve 
inspanning is."

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering: "Wij geloven dat 
technologische doorbraken van cruciaal belang zijn om de klimaatagenda te 
verwezenlijken. De ambitieuze roadmap die ArcelorMittal heeft voorgesteld voor 
zijn site in Gent is in die zin een opportuniteit."

Aditya Mittal, CEO ArcelorMittal, verklaarde: "De aankondiging van vandaag is het 
derde grote decarbonisatieproject dat we in de afgelopen twee maanden hebben 
aangekondigd, waaruit blijkt dat we stevige stappen zetten om onze activiteiten 
koolstofvrij te maken en, wat cruciaal is, om in het komende decennium sneller

Kenmerk
DGBI / 21255948
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vooruitgang te boeken. Geen van deze projecten zou mogelijk zijn zonder de 
steun van de overheid, dus we zijn de regeringen van België en Vlaanderen zeer 
dankbaar voor hun voortdurende steun bij onze overgang naar een staalproductie 
met netto nul C02-uitstoot. De aankondiging vandaag van ons project om een 
DRI-installatie van 2,5 miljoen ton te bouwen, die zal bestaan naast en een 
aanvulling zal vormen op het Smart Carbon-traject waarin we al investeren in 
Gent, is een voorbeeld van het soort transformationele verandering dat we willen 
en moeten doorvoeren om het traject van ArcelorMittal naar een staalproductie 
met netto nul COz-uitstoot te versnellen."

Kenmerk
DGBI/ 21255948

Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium: "ArcelorMittal Belgium heeft 
een passie voor duurzaamheid en circulariteit. We blijven investeren en nieuwe 
projecten lanceren om koploper te blijven in de energie- en klimaattransitie. Dit 
project van 1,1 miljard euro is een belangrijke mijlpaal in ons 
decarbonisatieproces. De DRI-installatie en twee elektrische ovens zullen leiden 
tot een sterke daling van de C02-uitstoot, terwijl de vernieuwde hoogoven zal 
bijdragen tot het recycleren van afvalhout en plastic die einde levensduur zijn. 
Deze aanpak draagt bij tot de versterking van ons wereldwijde leiderschap op het 
vlak van CO2- en energie-efficiëntie in de staalsector."
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Van:
Aan:
Cc: MAD-EA;

klm.com
Onderwerp: RE: Ondersteuning door de overheid van de staalsector
Datum: donderdag 14 oktober 2021 12:25:26
Bijlagen: image003.jpg

image004.jpg

Beste ,

Dat is lang geleden! Leuk om op deze wijze weer in contact te zijn.
De e-mail van maandag hebben we niet ontvangen, vandaar dat je geen reactie kreeg. Alle
communicatie graag altijd via onze dienstpostbus @MINBUZA.NL

Ik bespeur enige haast in jouw verzoek, dus hierbij alvast een eerste reactie. Zoals je ongetwijfeld
van je collega  hebt ontvangen, hebben we haar een paar maanden terug antwoord gegeven
op de vragen die toen speelden. Zie de antwoorden onder aan deze mail.

De vragen gaan nu grotendeels over (toekomstig gebruik van) waterstof, een ontwikkeling waar
de kranten vol van staan, en de ambities in Spanje hoog zijn. Het is niet makkelijk om in detail al
je vragen te beantwoorden. Ten algemene deel ik graag onderstaande met je. Ik hoop dat je
daarmee uit de voeten kunt. Mocht er een specifieke vraag nog niet beantwoord zijn, laat het
dan even weten, dan kijken we daar volgende week nog naar, want op dit moment hebben we
daar helaas geen tijd voor.

Spanje is één van de lidstaten die het tegengaan van klimaatverandering hoog op de agenda
heeft staan. De energietransitie op het Iberisch schiereiland is volop gaande, hetgeen enerzijds
moet leiden tot een (nog) groenere energiemix en anderzijds tot minder afhankelijkheid van
energie-import. Terwijl er sterke uitbreiding plaatsvindt van de capaciteit voor opwekking van
eolische en fotovoltaïsche energie, zijn de verwachtingen voor de ontwikkeling groene waterstof
hoog gespannen, de groene energiebron die ook levert als er geen wind is of de zon niet schijnt.

Het strategische ontwikkelplan van het Spaanse ministerie voor ecologische transitie heeft
stapsgewijs voor de komende decennia de volgende doelen: (i) ontwikkelen en verbeteren van
de techniek, (ii) waterstof als energiebron concurreert volledige met andere energiebronnen, (iii)
Spanje ontwikkelt zich tot één van de belangrijkste landen die waterstof exporteren. Spanje
heeft de ambitie om het “Saudi Arabië voor groene waterstof” te worden.

Tijdens de eerste fase zal Euro 1,5 miljard uit het Europese herstelfonds NGEU worden
geïnvesteerd. Het gaat om een 60-tal actiepunten op gebieden als regulering, sector
ontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voor een samenvatting van de Spaanse
plannen voor waterstof zie een Engelse samenvatting hier.

Het kaartje hieronder schetst hoe het distributienetwerk van waterstof in 2040 er naar
verwachting uit zal zien. Een groot deel van het bestaande gasnetwerk zal worden gebruikt voor
transport van waterstof (blauwe lijnen), terwijl er enkele nieuwe pijpleiding worden aangelegd
(groene lijnen) waarmee met name de connectiviteit met Frankrijk wordt vergroot, zodat Spanje
invulling kan geven aan de exportambitie. De paarse vierkanten zijn opslagplaatsen.  
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Bron: Cinco Días

Met vriendelijke groet,

………………………………………………………………………………………………
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Embajada del Reino de los Países Bajos
Torre Espacio | Paseo de la Castellana 259D | 28046 Madrid
………………………………………………………………………………………………
t: +34  | m: +34  | @: @MINBUZA.NL
Twitter:
Website: www.handelmetspanje.com  *digitaal handelskantoor*

Van: @minbuza.nl> 
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 09:41
Aan: @minezk.nl>
CC: @minbuza.nl>; @minbuza.nl>
Onderwerp: RE: Spaanse steun bij groene staalproductie?

Beste ,

Excuses, we hadden een antwoord klaarstaan maar die was in de drafts blijven hangen, zie hieronder.
Specifiekere informatie dan dit is (nog) niet beschikbaar, maar we zullen het zeker blijven volgen. Ik
hoop dat het van nut is.

· Op 13/07 heeft ArcelorMittal (AM) met de Spaanse overheid een Call for Interest getekend
waarin een investering van 1 miljard euro in decarbonisatie-technologieën t.b.v. de fabriek in
Gijón wordt voorzien. De CO2-uitstoot van de fabriek wordt daarmee in 5 jaar worden
teruggedrongen met 50%. Hier het persartikel van ArcelorMittal zelf:
https://corporate.arcelormittal.com/media/press-releases/arcelormittal-signs-mou-with-the-
spanish-government-supporting-1-billion-investment-in-decarbonisation-technologies

· Minister van Industrie Maroto zei tijdens de ondertekening van het MoU: In this regard, the
Government of Spain is exploring regulatory instruments to support the industry in the
transition process, such as the compensation programmes for electricity-intensive
industries, tools to promote improved energy efficiency, public financing for digitalisation,
instruments to promote industrial investments, training programmes and strategies to
promote the use of clean fuels.”

· Binnen het Spaanse herstelplan valt deze publiek-private samenwerking binnen component
12: Het Spaanse Industriebeleid 2030.
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-
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Componente12.pdf Vanaf pag. 69 wordt ingegaan op financiering.
· In het kader van het Spaanse herstelplan, zal de overheid i.s.m. de private sector een aantal

strategische projecten worden ontwikkeld, “Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica” ofwel PERTE’s. Deze moeten zorgen voor een “sleepeffect”
binnen de gehele waardeketen van een sector (hiervoor moet worden voldaan aan een
aantal criteria), en op die manier zorgen voor economisch herstel, werkgelegenheid en het
vergroten van het concurrentievermogen van de Spaanse economie in de betreffende
sector/keten. Zo is er bijv. reeds één voor de automobielsector. Wat wij weten, is dat
hiervoor het gebruikelijke instrumentarium zal worden ingezet, d.w.z. steun of fiscale
voordelen voor investeringen in R&D en innovatie, digitalisering en duurzaamheid, etc.
Hoewel we dit niet met zekerheid kunnen opmaken uit de bronnen, is het aannemelijk dat
voor dit project een PERTE wordt uitgewerkt. In de volgende presentatie van het Spaanse
ministerie van Industrie wordt decarbonisatie nl. als één van de prio’s voor PERTE’s genoemd
(zie slide 11): https://www.siderex.es/wp-content/uploads/2021/06/ROAD-SHOW_2021-
APOYO-A-LA-INVERSION-INDUSTRIAL_DIFUSION-FAIIP-CEOE.pdf . Daaronder m.b.t. de in te
zetten instrumenten staat het volgende:  “Gemengde lening- en subsidiesteun, en het
gebruik van de verschillende beoogde publiek-private samenwerkingsinstrumenten”. Helaas
nogal algemeen, maar meer details zijn dan ook nog niet bekend. De PERTE’s worden
aangekondigd

· Ook uit de volgende tekst wordt duidelijk dat het niet om steun aan één bedrijf -
ArceorMittal- gaat. The support of the national and regional governments in this project is
crucial as it will enable ArcelorMittal to have access to green hydrogen supplied through a
consortium of companies that will cooperate in the construction of the infrastructure
required in order to produce hydrogen in the Iberian Peninsula using solar‑powered
electrolysis and to transport it directly through a network of pipelines. The initiative involves
the construction of multiple large-scale solar farms, with hydrogen produced in situ and with
the corresponding impact in terms of employment.

· In alle persartikels verwezen naar uitspraken van de Spaanse overheid die aangeven
“hervormingen en investeringen te bevorderen om maximale financiële steun aan het project
te kunnen geven, die in lijn is met de Spaanse en Europese wet- en regelgeving”.

· Premier Sánchez heeft ook aangekondigd samen met de Spaanse Unie van Staalbedrijven en
ArcelorMittal een actieplan voor de staalsector te zullen opstellen -zoals ook in buurlanden
gebeurt-, met als doel het concurrentievermogen en de transitie van de Spaanse
staalbedrijven te verbeteren.

Bronnen:
· https://corporate.arcelormittal.com/media/press-releases/arcelormittal-signs-mou-with-the-

spanish-government-supporting-1-billion-investment-in-decarbonisation-technologies
· https://www.greencarcongress.com/2021/07/20210714-arcelormittal.html
· https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/130721-sanchez-

arcelor.aspx
· https://www.europapress.es/economia/noticia-arcelormittal-invertira-1000-millones-

descarbonizar-plantas-asturias-20210713181236.html

Met vriendelijke groet,

Handelsmedewerker
........................................................................
Economische Afdeling
Nederlandse Ambassade Madrid
Paseo de la Castellana 259-D | 28046 | Madrid
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From: @minezk.nl> 
Sent: donderdag 14 oktober 2021 09:58
To: @minbuza.nl>
Cc: @rvo.nl>
Subject: FW: Ondersteuning door de overheid van de staalsector

Beste mensen van de economische afdeling in Madrid,
Afgelopen maandag is onderstaande mail verstuurd maar helaas nog geen reactie vanuit Madrid ontvangen.
Vandaar dat ik het nogmaals stuur. Hoor graag van jullie.
Gegroet,

Van:  
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 16:57
Aan: @minbuza.nl>; @minbuza.nl' <

@minbuza.nl>; @minbuza.nl>; 
@minlnv.nl>

CC: @minezk.nl>; 
@rvo.nl>

Onderwerp: Ondersteuning door de overheid van de staalsector

Beste ,

Mijn naam is  en ik werk bij EZK, bij de directie TOP sectoren en Industriebeleid, als accounthouder van
Tata Steel Nederland. Samen met collega’s, o.a. , werken we aan de ondersteuning van
dit bedrijf bij hun verduurzamingsopgave. 
Medio september zijn 2 Commissiedebatten over Tata Steel gehouden en zijn daarna ook moties aangenomen die de
minister van EZK o.a. oproept om de verduurzamingsplannen van Tata financieel te ondersteunen.
Bij EZK zijn wij hierover aan het nadenken en daar willen wij ook de ondersteuning door andere Europese lidstaten van
hun staalindustrie bij betrekken. Daarom hebben we een aantal vragen aan jullie.

Vragen aan de Nederlandse ambassades in Duitsland/ Frankrijk/ Spanje en Zweden
· Kan inzicht gegeven worden in hoe en waarom Duitsland/ Frankrijk/ Spanje en Zweden de investeringen in de

vergroening van de eigen staalindustrie ondersteunen of van plan zijn te ondersteunen.
· Kunt u meer inzicht geven in de specifieke plannen van de staalbedrijven met deze overheidssteun? Bijvoorbeeld:

wanneer willen zij overschakelen op waterstof? We gaan er van uit dat ze dat doen als waterstof rendabel is?
Betekent dit als het even duur is als aardgas? Dit zou zo maar na 2030 kunnen zijn;

· Hoe zit het met de technologie die ontwikkeld zal worden met behulp van overheidsondersteuning, krijgt de
overheid daar ook rechten op?

· Hoe ziet de overheid haar rol m.b.t. het creëren van de randvoorwaarden (voldoende elektriciteit,
elektrolysecapaciteit, H2 certificering, opzetten H2 importketens etc.)?

· Gerelateerd aan de vorige vraag: hoe zien zij de rol van lokale waterstofproductie vs import van waterstof?
· Hoe zit het met Europese goedkeuring van de nationale ondersteuningsmaatregelen? In hoeverre kunnen

staatssteunregels vanuit de Europese Commissie nog roet in het eten gooien voor de overheidsinzet?
· Hoe zit het met de behoefte aan Carbon capture and storage door de staalbedrijven? In welke vorm? Onder de

grond? Per schip afvoeren En door wie betaald? Bedrijf (met of zonder subsidie) of overheid?

Kunnen jullie op de ambassade meer informatie achterhalen voor jullie landen? We zijn met name benieuwd naar hoe
e.e.a. ondersteund gaat worden vanuit de overheid, nationaal en regionaal.
Het kan ons helpen om een goed instrument te ontwikkelen.
Zal het lukken om over 2 weken ons te informeren? Alvast bedankt voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
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Ministerie van EZK

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

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Verzonden: vrijdag 15 oktober 2021 15:24
Aan:  

minienw.nl'
Onderwerp: bijeenkomst ambtelijke werkgroep Tata dossier
Bijlagen: Overzicht actielijnen en moties Tata Steel versie 12 oktober 2021(Automatisch hersteld).xlsx

Beste werkgroepleden, 
Hieronder, met dank aan , de agenda voor de bijeenkomst van komende maandag om 13.00 uur. 

 Bespreken over moties/actielijnen: Planning en taakverdeling(zie bijlage)
 Organisatie en samenwerking (bespreken en procesafspraak wie voorzet doet)
 Punt I&W omgang/communicatie bewonersvragen (planning overleg met communicatieadviseurs erbij).
 Stuurgroep 21 oktober door laten gaan of niet.
 Welke overleggen zijn wanneer nodig als Roland Berger rapport definities is opgeleverd.

Gegroet, 
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Kortetermijnacties (overheden)

2021 2022 2023 2025 2030
1.Huidige kaders

Aanscherpen vergunning binnen 
huidige wet 

OD NZKG/PNH, (advies ILT. 
Motie via I&W)

V.d. Lee c.s., ruimte strengere normen (artikel
18 IED)

1. Doorspreken stavaza 5 verbetermogelijkheden
in advies van de ILT tussen IenW, PNH, ILT en
OD.
2.Uitvoering uitvoeringsprogramma VTH door
OD NZKG
3. I&W in contact met RWS over
watervergunningen.

Scherpere vergunning, minder 
emissie

Uitvoeren Tata Steel 
Toezegging PS: “Meer deadlines met 
resultaten met Tata afspreken”

1. Samen (IenW, PNH, OD, ILT) reactie opstellen
op brief Tata Roadmap+.

2.Monitoren uitvoering Roadmap+ (primair PNH
en OD NZKG).

Minder emissie

Vastleggen in vergunning
OD NZKG/PNH, (advies ILT. 
Motie via I&W)

Thijssen c.s., Roadmap juridisch afrekenbaar

O.a. op basis ZZS inventarisatie verkennen welke
Roadmap+ acties (nog meer) in vergunning
kunnen worden vastgelegd. Roadmap meer verplicht

Regelgeving EU
I&W (gezondheid/milieu) + 
EZK (voorwaarden subsidies)

Boucke, onderdeel welke juridische 
instrumenten nodig kwaliteit leefomgeving

1. Brief sturen aan Eurocommissaris (Rekening
houden met situatie Ijmond in
standpuntbepaling herzieningen richtlijnen;
pleiten voor cumulatie; pleiten voor voortgang
twee BREF's).

2. AOB in likeminded diner sept., non-paper
opstellen mhoo op volgend likeminded diner;
bila met Eurocommissaris.

3. Nader identificeren knelpunten die PNH
constateert in brief aan Rijk.

4. Rapport OVV najaar 2022

Scherpere normen, 
mogelijkheden scherpere 
vergunning

Boucke, onderdeel welke juridische 
instrumenten nodig kwaliteit leefomgeving

1Overzicht maken van wat er nog kan in 
bestaande regelgeving (Judiridische directie 
IenW).

Grinwis, onderzoek  cumulatie ZZS in 
vergunningverlening

Overzicht maken van bestaande normen voor 
emissie / immissie en evt. depositie en wat 
daarbinnen kan

Grinwis, monitoringsprogramma

1. 13 oktober eerste afspraak PNH, gemeenten,
I&W, OD NZKG en Tata. Wat monitoren we al,
wat kan/wil je nog meer monitoren en waarom?
Hoe Roadmap+ (i.i.g.) objectief in beeld?

2. Overleg met bewoners om aan te sluiten op
behoefte monitoring.

Toezegging PS: “Resultaten monitoren”

5. Omgeving

Omgevingsoverleg bewoners – 
overheid - Tata

PNH/gemeenten 
Toezegging PS: Gemeenten betrekken 
omgevingsoverleg

1. In aansluiting op punt 4, monitoring is eerste
agendapunt voor een omgevingsoverleg.
2. 26 oktober overleg invulling
Omgevingsoverleg PNH - gemeenten. Opzet Draagvlak 

Erkens, steunopties duurzaam staal met Tata 
en Brussel (alle opties verkennen)

Scope business case: Gedegen analyse met 
beoordeling over economische en 
toekomstbestendige levensvatbaarheid van de

Haga, subsidie nieuwe ovens beschikbaar 
stellen 

Toezegging PS: “Meer deadlines met 
resultaten met Tata afspreken” (NB: zou in EOP 
kunnen, daarom hier).

Scope steunopties: 1)Notitie over mogelijke 
steunopties door Europese en nationale 
instrumenten van het Rijk (bestaande en 
nieuwe) DRI-route van TSN.

Infrastructuur & 
randvoorwaarden

EZK
Boucke, onderdeel inzake wat nodig voor 
waterstof (infrastructuur)

Scope randvoorwaarden DRI route: notitie over 
EZK-beleid t.a.v. de randvoorwaarden: o.a. 
realisatie stroomvoorziening en beschikbaar 
maken van waterstof.  

afgerond 
01/12/2021

EOP  aan-vullen
DRI route infrastructureel 
haalbaar

Vergunningverlening
OD NZKG/PNH + EZK 
(Rijksinpassingen infra)

Boucke, onderdeel inzake wat nodig voor 
waterstof (regelgeving/vergunningen)

Op basis definitief rapport Roland Berger 
bepalen welke expertise/capaciteit komende 
jaren nodig is. Meenemen in meerjarenplanning 
opdracht aan OD NZKG (PNH). 

Roland Berger EOP  aan-vullen DRI route juridisch haalbaar 

Hagen en Boucke, onderdeel 
gezondheidseffecten meenemen in 
onderzoeken duurzame staalproductie 

Een partij vinden voor het 'onafhankelijke advies 
op de effecten op leefomgeving en gezondheid' 
van transitiepaden, al dan niet het RIVM, of met 
betrokkenheid van het RIVM. Na oplevering 
rapport Roland Beger.

Leijten en Van Raan, geen subsidie zonder 
gezondheidswinst

Vd Lee, Thijssen, geen subsidie bestendiging 
schade volksgezondheid (algemeen SDE++, niet 
specifiek Tata)

Thijssen c.s., p.v.a geen onacceptabel 
gezondheidsrisico

1. Gesprek Stand van zaken Stas IenW -
Gedeputeerde PNH rond 1 november.
2.Kamerbrief op 1 dec 2021.

Toezegging PS: “Voor einde jaar routekaart 
met wat in 2022, 2023, 2025 en 2030 en wie 
doet wat”

Vernieuwen EoP

Toezegging PS: “Streven naar verwaarloosbare 
risico’s gezondheid”

Tijdlijn / mijlpalen: Verder in te vullen met oplevering acties.

Eind oktober? Oplevering rapport Roland Berger
Rond 1 november Gesprek Stas IenW - gedeputeerde PNH (stavaza actielijnen, inhoud Plan van Aanpak voor Kamerbrief)
November/december Publicatie rapport RIVM 'bronherleiding'
1 december 2021 Brief aan de Kamer met 'Plan van Aanpak' (motie Thijssen c.s.)

ResultaatOnderdeel Wat Primaire actiehouder
Moties TK 16 september  en toezeggingen 
aan PS 20 september

Planning uitvoering/effecten 

Uitvoeringsprogramma VTH OD NZKG

2. Roadmap Plus

Planning Roadmap+

Uitvoeringsprogramma VTH OD NZKG

3.Betere regelgeving &
nieuwe kaders

Regelgeving nationaal I&W 
Scherpere normen, 
mogelijkheden scherpere 
vergunning

Resultaten in beeld
PNH/ OD NZKG (motie via 
I&W)

Opzet Uitvoeren Objectieve monitoring

Gezondheid integraal onderdeel 
afwegingen 

Uitvoeren 

6. Toekomst Tata Steel

Financiële steun EZK
afgerond 
01/12/2021

EOP  aan-vullen

Overzicht aanpak gezondere 
leefomgeving

4.Monitoren & meten

7. Plan van Aanpak

PvA voor “geen onacceptabele 
gezondheidsrisico’s”

I&W Plan EOP  aan-vullen

DRI financieel haalbaar

Gezondheid als voorwaarde I&W EOP  aan-vullen
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Factsheet Tata Steel 

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

Tata Group-profiel 
Tata Group 

• opgericht in 1868 door patriarch Jamshedji Tata (Parsi-Zoroastrische achtergrond), is een
wereldwijde onderneming met hoofdkantoor in Mumbai. Bestaat uit meer dan 100
onafhankelijke bedrijven, in meer dan 100 landen, verspreid over zes continenten. Tata Group
is een van de belangrijkste en meest gerespecteerde Indiase familiebedrijven die bekend staat
om zijn goede doelen.

• Tata Group heeft een drieledige structuur: Tata Sons, Tata Trusts, Tata-bedrijven:
de Tata Group is gedeeltelijk eigendom van de holding Tata Sons. Tata Sons bezit 29
beursgenoteerde Tata-ondernemingen met een gecombineerde marktkapitalisatie van
ongeveer $ 151,62 miljard. Deze bedrijven hebben samen meer dan 695.000 werknemers in
dienst.

• 66% van het aandelenkapitaal van Tata Sons is in handen van de filantropische Tata Trusts
geleid door Patriarch Rata Tata (geen erfgenaam). Tata Trusts ondersteunt veel projecten op
het gebied van onderwijs, gezondheidzorg, inkomensverwerving en kunst & cultuur. 34% van
Tata Sons is in handen van andere investeerders.

• Tata-bedrijven zijn o.a.: Tata Steel, Tata Motors, Tata Consultancy Services, Tata Power, Tata
Chemicals, Tata Global Beverages, Tata Teleservices, Tata Communications en Indian Hotels.

Tata Group in Nederland 

• Grote investeerder in Nederland> 11.000 werknemers bij Tata Steel Nederland (waarvan 9.000
werknemers in IJmuiden), Tata Consultancy Services (IT-diensten, Amsterdam, 3000
werknemers), Tata Elxsi, Tata Communications A’dam.

Tata Steel Europe: per 1 oktober 2021 gesplitst in Tata Steel Nederland en Tata Steel UK 

• Tata Steel Europe is per 1 oktober 2021 opgehouden te bestaan. Was de op een na grootste
staalproducent op het Europese continent. ArcelorMittal is de grootste. Tata Steel Europe had
20.500 werknemers. Het ontstond in 2007 door de aankoop van het Brits/ Nederlandse
staalbedrijf CORUS.  Staalproductie in VK: Port Talbot (2,3 mln.ton Wales) Staalproductie in
NL: 7 mln. ton IJmuiden met omzet van Eur 7,1 miljard in 2019

Tata Steel Nederland (TSN) 

• De Nederlandse vestigingen van Tata Steel is na de splitsing op 1 oktober 2021 een
zelfstandige entiteit binnen de Tata Steel Group geworden. In Nederland houdt Tata Steel zich
bezig met de productie, bewerking en distributie van staal.

• IJmuiden: productie van hoogwaardig staal voor o.a. automotives, constructie en
verpakkingsstaal.  Met een zo laag mogelijk energiegebruik en een zo laag mogelijke CO2-
uitstoot, behoort Tata Steel IJmuiden tot de wereldtop. Ook wereldtop m.b.t. ontwikkeling van
technologie om in de toekomst grote stappen te kunnen zetten op het gebied van
verduurzaming en digitalisering van productieprocessen.
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Tabel 1. Kerncijfers Tata Steel Nederland 

Lokaties in NL IJmuiden, Maastricht, Oosterhout, Zwijndrecht, IJsselstein en 
Nieuwegein  

Leiding Wnd. voorzitter Raad van Bestuur: Hans van den Berg 

Voorzitter Raad van Commissarissen: T.V. Narendran   

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

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

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

- EUR 5,381 miljard (2018-2019)

Winst/Verlies (in NL) - 2019-2020 werd 125 miljoen Euro verlies gedraaid.

- 2018-2019 bedroeg de winst 177 miljoen Euro.

- Na vele jaren van winst is in 2019-2020 verlies gedraaid
vanwege zeer slechte marktomstandigheden.

Staalproductie per jaar - 7 mln. ton

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

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

Belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie 

• Tata Steel genereerde 7,1 miljard euro bruto toegevoegde waarde in 2018 (bron: Oxford
Economics)

• Directe bijdrage van ~20% aan economie IJmond

• Integraal onderdeel van het Noordzeekanaalgebied en Metropoolregio Amsterdam

Top-20 NL niet-gouvernementele werkgever + kansen in decarbonisatie 

• Tata Steel genereert ~86.000 banen in Nederland

• 11.000 directe, 47.000 indirecte en 28.000 geïnduceerde banen (bron: Oxford Economics)

• Verduurzamingsprojecten zullen de komende 10 jaar nog eens 700 banen opleveren in NL

• Top-5 maakbedrijf in NL, op basis van aantal FTE's

Betrokkenheid bij de IJmondregio door onderwijs, innovatie & connectiviteit 

• Onderwijs: Tata Steel Academy (2019 beste mbo-school van NL, voor het leerplan
procestechnologie) met 170 nieuwe leerlingen en 300-400 (nieuwe) interne medewerkers per
jaar: 25 mln. EUR. Aan onderwijsbudget.



• Innovatie: EUR 60 mln. R&D-budget, 90 gesponsorde promovendi/postdocs; WEF-industrie 4.0
light house status voor digitalisering toegekend aan locatie IJmuiden.

• Connectiviteit: onderdeel van Techport netwerk van scholen, bedrijfsleven en overheid ter
bevordering van maakindustrie in de IJmondregio.

Tijdlijn Samenwerking tussen EZK – Tata Steel Nederland 

Inleiding 

Hieronder wordt chronologisch aangegeven hoe de intensieve samenwerking tussen EZK en Tata 
Steel tot stand is gekomen en wat het resultaat daarvan is (EoP). 

Klimaatakkoord 

In het Klimaatakkoord, dat in 2019 is afgesloten, hebben overheden, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties samen afspraken gemaakt over welke maatregelen de komende 
jaren genomen gaan worden om de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 tegen te gaan. 

Verduurzaming industrie 

Nederland heeft de ambitie om de wereldwijde koploper duurzame industrie te worden en wil een 
goede vestigingsplaats zijn voor Nederlandse en internationale bedrijven.  

In 2030 moet de nationale uitstoot van broeikasgassen al met 49% zijn teruggedrongen zijn ten 
opzichte van 1990 en vanaf 2050 mag de industrie bijna geen schadelijke stoffen meer uitstoten en 
bijna alleen maar schone energie gebruiken. 

Deze opgave geldt natuurlijk ook voor Tata Steel Nederland en als grootste uitstoter (11-12 Mton 
per jaar) is dit een enorme opdracht.   

Het kabinet helpt de industrie met deze verandering door o.a.: 

• Nieuwe infrastructuur voor schone energie. Bijvoorbeeld een transportnet om waterstof en
groen gas te vervoeren. Bestaande aardgasbuizen worden aangepast om deze schone
energie te vervoeren.

• Aanpassingen in het elektriciteitsnetwerk. Aanpassingen zijn nodig om meer duurzame
elektriciteit te transporteren. Het gaat dan om opgewekte elektriciteit door bijvoorbeeld
wind en zon.

• Investeren in schonere energie, zoals windenergie en zonne-energie. Maar ook in
infrastructuur om waterstof en groen gas te vervoeren.

• Kennis en onderwijs voor duurzame technieken. Er komen meer opleidingen, zodat mensen
met duurzame technieken kunnen werken.



Redeneerlijn Tata Steel algemeen 

• De minister van EZK is en blijft in nauw overleg met het staalbedrijf in
IJmuiden over de verduurzamingsstrategie.

• Daarbij staan twee doelen centraal. Ten eerste: het bedrijf moet schoner. Dat
betekent het terugdringen van de CO2-uitstoot en het terugdringen van
schade en overlast voor de omgeving en het milieu. Ten tweede: De
verduurzamingsslag dient in Nederland gemaakt te worden. We willen de
staalproductie niet naar het buitenland verplaatsen.

• Tata Steel heeft met de bekendmaking om af te zien van de CCS-route en
direct over te stappen op DRI (productie direct gereduceerd ijzer), een
spannende, belangrijke en moedige stap voorwaarts gezet.

• Conform de toezegging in de Tweede kamer, is de minister van EZK
begonnen met de inventarisatie van mogelijke ondersteuningsopties voor
deze route.

• Dat betekent niet dat het resultaat direct gereed is.

• Uitkomsten van het onderzoek door Roland Berger, met inzicht in de
financieel, economische haalbaarheid en de impact op klimaat en milieu van
de Direct-To-DRI route zijn van belang om te bepalen welke vorm en omvang
van subsidie benodigd is. Deze uitkomsten worden later dit jaar verwacht.

• Van essentieel belang hierin is bovendien het goed inzichtelijk maken van de
business case van deze route door TSN zelf en de investeringsbereidheid van
het bedrijf.

• De komende tijd blijft EZK ook in gesprek met zowel het bedrijf als met de
betrokken medeoverheden. Zo kan samengewerkt worden, waarbij de
overheid en het bedrijf ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft, ter
realisatie van de transitie naar een toekomstbestendig duurzaam en schoon
staalbedrijf in IJmuiden.
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1

Van:
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 12:04
Aan:
CC: Directie Secretariaat TOP; Mohamed, drs. S. (Sharief)
Onderwerp: voorbereiding overleg TSN intern wo 09.30-10.00h
Bijlagen: Overleg TSN 20-10-2021.docx; 1. Werkplan TSN 19-10-2021.docx; 3b. Kamerbrief vragen Groen 

Staal Arcelor Mittal.docx; 3a Nota kamervragen Groen Staal Arcelor Mittal.docx; 4. 04102021 
notitie schatting overheidsbijdrage TSN verduurzaming.docx; 5. Kopie van Overzicht actielijnen 
en moties Tata Steel versie 12 oktober 2021-LL.xlsx; 2. Voorzet voor FTE TSN dossier in MT.msg

Goedemorgen , 

Hierbij de voorbereiding voor onze bijpraat over TSN morgen 09.30-10.00uur. 

, kan jij deze stukken in ibabs zetten voor ? Veel dank. 

Groet  

Leeswijzer bijlagen: 

0. Overleg TSN 20-10-2021 (agenda/bespreekpunten)

Onderliggende stukken: 
1. Werkplan
2. Extra capaciteitsvraag
3. Nota en kamerbrief vragen groen staal Arcelor Mittal (akkoord?)
4. Notitie overheidsbijdrage TSN verduurzaming
5. Overkoepelend overzicht stavaza moties EZK/IenW/PNH (ambtelijke werkgroep)
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Organisatie TSN werkpakket 

Tabel 1. overzicht van stuur en werkgroepen 
Teams Wie 
1. Kernteam TSN

 
 

+ 1 FTE inhoud Dir. TOP
+ 0,5 FTE K&E

 
 

2. Kernteam TSN PLUS Kernteam 
 (business case) 

 (randvoorwaarden DRI) 
 (steunopties) 

 (maatwerk, jurist) 

3. Interdepartementale werkgroep &
stuurgroep
EZK, IenW, PNH, gemeenten

Werkgroep 
(EZK) 

 (EZK) 
 (I&W) 

(Provincie Noord-Holland, PNH) 
 (gemeente Velsen) 

(gemeente Beverwijk) 

Stuurgroep 
(EZK) 
 (IenW) 
(PNH) 
 (gemeente Velsen) 

4. Overleggen TSN-EZK Verduurzamingstraject 1-2x in de week 
 

 
 

Accountoverleg 1x in de 2 weken 
 

 

Voortgangsoverleg 
 
 

 

 

 

5. Overleg TSN –
EZK/IenW/PNH/gemeenten?

Deelnemers over voortgangsoverleg en 
interdepartementale stuurgroep 
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Scope business case ) 
• Doel:

o De business case van de Direct-to-DRI route van TSN op financieel, juridisch en technische
aspecten beoordelen, op basis van informatievoorziening van TSN.

o Op basis van verkregen inzichten in de business case is het mogelijk om de
randvoorwaarden en de steunopties van de Direct-to-DRI route te inventariseren.

• Verwacht resultaat:
o Een gedegen analyse met een beoordeling over de economische en toekomstbestendige

levensvatbaarheid van de TSN investering in de Direct-to-DRI route.
o Inzichtelijk maken van de onrendabele top om te kunnen bepalen wat de ondersteuning

vanuit de overheid zou kunnen zijn.
o Een samenvattende notitie van 2 pagina’s met bovenstaande inzichten.

• Aandachtspunten:
o Op korte termijn in overleg treden met TSN over de aanlevering van de financiële

informatie.
o Maak gebruik van de expertise en kennis van  (FEZ),  (TOP-VI)

en  (WJZ) hierbij.
o Treedt in contact met  en  over benodigdheden uit business

case analyse voor onderzoek naar randvoorwaarden DRI en steunopties.
• Planning:

o vrijdag 5 november oplevering.

Scope randvoorwaarden DRI route ( ) 
• Doel:

o Op basis van de technische behoefteduiding door TSN (o.a. Roland Berger onderzoek) in
kaart brengen wat de randvoorwaarden zijn voor de DRI route, waaronder: de vraag naar
(groen) stroom, waterstof, aardgas, infrastructuur, ruimtelijke inpassing en vergunningen.
Onderdeel hiervan is het onderzoeken van eventuele CC(U)S mogelijkheden van TSN nu
Athos gestopt is. Bij deze inventarisatie is het van belang te achterhalen welke
randvoorwaarden wanneer nodig zijn en in welke hoeveelheden.

o Na het in kaart brengen van deze randvoorwaarden, is het van belang te duidelijk te
maken welke verplichtingen en verantwoordelijkheden EZK hieromtrent heeft.

• Verwachte resultaat:
o Een notitie met daarin:

 een uiteenzetting over wat EZK momenteel aan beleid voert t.a.v. deze
randvoorwaarden: o.a. realisatie stroomvoorziening, beschikbaar maken van
waterstof en het oog op verduurzaming van de industrie.

 Op basis van verkregen inzichten van TSN en analyse over de behoefte aan stroom,
waterstof en aardgas van de staalfabriek in IJmuiden aangeven wat extra gedaan
moet worden om in deze behoefte te voorzien.

 Tenslotte ook een beleidsadvies geven over welke verantwoordelijkheden er bij TSN
liggen dan wel bij EZK in de realisatie van deze randvoorwaarden, inclusief een
tijdsplanning.

• Aandachtspunten:
o Op korte termijn via het Kernteam in overleg treden met TSN over de aanlevering van

relevante informatie.
o Maak gebruik van de kennis en expertise van  (WOZ), 

(Waterstof),  (CCS),  (Elektriciteit), 
(PIDI/infrastructuur) en  (Industriebeleid factoren).

• Planning:
o vrijdag 5 november oplevering.
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Scope steunopties ( ) 
• Doel:

o Invulling geven aan de motie “steunopties duurzaam staal” en de toezegging van MEZK in
het Commissiedebat TSN 9 en 16 september door:
 Per direct te beginnen met het uitwerken van steunopties, in samenspraak met

Brussel en Tata Steel, voor een versnelde overstap op waterstof bij Tata Steel;
 In dit onderzoek rekening te houden met het voorkomen van weglek van

investeringen naar de (buitenlandse) aandeelhouders;
 in het onderzoek alle mogelijke opties te verkennen om het nationale belang na te

streven: van het juridisch vastleggen van afspraken tot het nemen van een
overheidsbelang;

• Verwacht resultaat:
o Een gedegen analyse van en heldere notitie over mogelijke steunopties door Europese en

nationale, en bestaande of nieuwe instrumenten vanuit het Rijk voor de Direct-to-DRI
route van TSN.

o Een gesprek door MEZK/Focco met Brussel over staatssteunmogelijkheden DRI route.
• Aandachtspunten:

o Betrek K&E en WJZ bij deze analyse. Maak bijvoorbeeld gebruik van expertise en kennis
van SDE++-team ), CCS 

),  (RVO),  (WJZ), PM
(FIN-IRF).

o Voor het maken van afspraken en inhoud gesprek met Brussel over staatssteun is
inhoudelijke afstemming met  (WJZ) essentieel.
Bovendien is  (DEIZ) altijd betrokken bij contact met de PV
hieromtrent (PV, ).

• Planning:
o Vóór woensdag 17 november heeft op hoog ambtelijk niveau gesprek plaatsgevonden met

CIE over EU staatssteun aan DRI-route in Nederland.
o woensdag 17 november oplevering analyse en notitie over mogelijke steunopties.

Scope uitwerken mogelijkheid tot maatwerksubsidie ) 
• Doel:

o Een maatwerksubsidievoorstel t.b.v. het financieel ondersteunen van de Direct to DRI-
route van TSN opstellen die MEZK in de MR ter besluitvorming kan voorleggen.

• Verwachte resultaat:
o Een notitie met daarin een uitgewerkt maatwerksubsidievoorstel.
o Daarin ook meegenomen de ruimte (plafond) voor de hoogte van het subsidiebedrag,

rekening houdend met de Europese Staatsteunkaders
o Tenslotte ook aangeven welke mogelijkheden er zijn om dit te realiseren, inclusief een

tijdsplanning.
o Beleidsadvies opstellen over het toekennen van een maatwerksubsidie in vergelijking met

andere mogelijke generieke steunopties op basis van mogelijke voor- en nadelen.
• Aandachtspunten:

o Op korte termijn (via het Kernteam) in overleg treden met TSN en  die de
business case zal beoordelen en op basis daarvan een indicatie kan geven over de hoogte
van het benodigde subsidiebedrag.

o Maak gebruik van de kennis van  (RVO), PM (Invest NL) en 
(FEZ),  (VI, ivm bovenstaande opdracht onderzoek steunopties).

• Planning:
o woensdag 17 november oplevering van een concept subsidievoorstel.
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TER ONDERTEKENING 

Aan de Minister 

Beantwoording Kamervragen leden Bontenbal (CDA) en 
Leijten (SP) over investering in groen staal door 
ArcelorMittal en de overheden in België 

Pagina 1 van 4 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Auteur 
 

T 070 379  
@minezk.nl

Datum 
13 oktober 2021 

Kenmerk 
DGBI / 21255948 

Kopie aan 
 

Bijlage(n) 
1 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Op 1 oktober 2021 hebben de leden Bontenbal (CDA) en Leijten (SP) vragen aan 
u gesteld over de investering in groen staal door ArcelorMittal en de overheden in
België en over de ondersteuning van Tata Steel Nederland (met kenmerk
2021Z16957). Daarbij wordt verwezen naar een artikel dat als bijlage in deze nota
is opgenomen.

Advies 
U kunt akkoord gaan met de beantwoording van de Kamervragen en bijgaande 
brief aan de Tweede Kamer ondertekenen. 

Kernpunten 
• De vraag wordt gesteld in hoeverre de plannen van ArcelorMittal in België

overeenkomsten vertonen met die van Tata Steel IJmuiden.
• Ook wordt gevraagd op welke wijze de Belgische overheid ondersteuning biedt

aan ArcelorMittal en of staatssteunregels vanuit de Europese Commissie deze
deal nog kan blokkeren.

• Verder wordt gevraagd op welke manieren de Nederlandse Staat deel zou
kunnen nemen aan of een belang zou kunnen nemen in de verduurzaming van
Tata Steel IJmuiden.

• De vragenstellers willen weten of er bij Tata Steel IJmuiden sprake is van
publieke belangen die geborgd moeten worden door het Rijk en zo ja, welke
instrumenten daarvoor het meest geschikt zijn.

• Tenslotte wordt gevraagd waarom de koop van TSN door SSAB destijds is
vastgelopen en of u het mogelijk acht dat met de keuze voor de
waterstofroute SSAB alsnog bereid zou zijn tot een overname van TSN? De
Kamerleden willen weten of u bereid bent deze gesprekken op gang te helpen.

DGBI 
 

TOP 
 

BBR 
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Artikel gepubliceerd op dinsdag 28 september 2021 

ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met Belgische en Vlaamse 
regering: 1,1 miljard euro investering in koolstofneutrale technologieën 
in Gentse vestiging in North Sea Port 
ArcelorMittal Belgium zal de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 3,9 miljoen ton per jaar 
verminderen. Het bouwt hiervoor een installatie voor direct gereduceerd ijzer 
(DRI) met een capaciteit van 2,5 miljoen ton en twee elektrische ovens in de 
vestiging in Gent. 
ArcelorMittal kondigt vandaag 28 september aan dat het een intentieverklaring 
heeft ondertekend met de Belgische en Vlaamse regeringen ter ondersteuning van 
een project van 1,1 miljard euro in de vestiging van het staalbedrijf in Gent. Het 
betreft de bouw van een installatie voor direct gereduceerd ijzer (DRI) van 2,5 
miljoen ton en twee nieuwe elektrische ovens. Deze zullen parallel met de state-
of-the-art-hoogoven werken die klaar is om afvalhout en plastics te gebruiken als 
alternatief voor fossiele koolstof. 

“Deze investering van het grootste staalbedrijf ter wereld in Gent spreekt 
boekdelen. Voor North Sea Port betekent deze investering het inzetten op 
circulaire economie en een verdere verankering van een van de grootse 
werkgevers in het grensoverschrijdende havengebied. Samen met ArcelorMittal 
Belgium kunnen we de energietransitie in het havengebied verder aanpakken om 
koolstofneutraal te worden tegen 2050”, aldus Daan Schalck CEO van North Sea 
Port. 

Steenkool vervangen 
In plaats van steenkool gebruikt een DRI-installatie aardgas en uiteindelijk 
mogelijk waterstof om ijzererts te reduceren. Dit leidt tot een grote vermindering 
van de CO₂-uitstoot in vergelijking met de productie van staal via de 
hoogovenroute. De twee elektrische ovens zullen het ‘direct reduced iron’ (DRI) 
en het staalschroot smelten. Dit wordt vervolgens in de staalfabriek omgevormd 
tot plakken en tot eindproducten verwerkt. 

3 miljoen ton CO₂-emissies per jaar minder 
Zodra de DRI-installatie en elektrische ovens gebouwd zijn, zal er een 
overgangsperiode zijn waarin de productie geleidelijk van hoogoven A naar de 
DRI-installatie en elektrische ovens zal verschuiven. Daarna zal hoogoven A 
worden gesloten die dan het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Tegen 2030 
zal dit leiden tot een vermindering van ongeveer 3 miljoen ton CO₂-emissies per 
jaar. 

Samen met andere initiatieven zal ArcelorMittal Belgium zijn CO₂-uitstoot tegen 
2030 met 3,9 miljoen ton per jaar kunnen verminderen. Dit komt overeen met de 
broeikasgasemissies van 848.172 auto's die een jaar lang hebben gereden. 
Daardoor zal ArcelorMittal Belgium een belangrijke bijdrage leveren aan de 
ambitie van ArcelorMittal Europa om de CO₂-emissie met 35% te verminderen 
tegen 2030 en koolstofneutraal te worden tegen 2050. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Pagina 3 van 4 
 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
 

 
Kenmerk 
DGBI / 21255948 Steun voor koolstofneutrale staalproductie 

De steun van zowel de Belgische als de Vlaamse regering voor dit project is van 
cruciaal belang gezien de aanzienlijke kosten die gepaard gaan met de overgang 
naar een koolstofneutrale staalproductie. De goedkeuring van de Europese 
Commissie voor financiële steun zal ook nodig zijn. 
 
Richting koolstofneutraal 2050 
Om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn werkt ArcelorMittal op drie assen: 
 
- Een verdere verbetering van de materiaal- en energie-efficiëntie en een 
verhoogd schrootgebruik. 
 
- De implementatie van Smart Carbon-technologieën: 
 
Fossiele koolstof vervangen door circulaire en afvalkoolstof: 'verse' grondstoffen 
zullen steeds meer vervangen worden door afvalproducten, op een ecologisch en 
economisch haalbare manier. Het Torero-project zal afvalhout van 
containerparken voorbehandelen om biokool te produceren die geschikt is voor 
het hoogovenproces. ArcelorMittal Belgium heeft ook demonstratieprojecten lopen 
met plastiekafval dat in de vorm van poeder of gas in de hoogovens zou kunnen 
worden geïnjecteerd. 
Het omvormen van restgas tot nuttige chemische stoffen: In 2022 zal 
ArcelorMittal Belgium de installatie Steelanol/Carbalyst in gebruik nemen om gas 
uit het staalproductieproces op biologische wijze om te zetten in bio-ethanol. 
CO₂ afscheiden voor hergebruik of opslag (CCS). 
- Waterstof: de vervanging van koolstof als reductiemiddel door waterstof 
(uiteindelijk door groene waterstof wanneer die commercieel beschikbaar wordt). 
 
Alexander De Croo, Eerste Minister van de Belgische regering: "Om de 
klimaatcrisis aan te pakken, moeten we ambitieuze maatregelen nemen. De 
Europese landen nemen het voortouw, met duidelijke doelstellingen om de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 
klimaatneutraal te zijn. Het is goed te zien dat sectoren met een grote voetafdruk 
ook de handen uit de mouwen steken door te investeren in innovatie om de 
uitstoot te verminderen en op lange termijn koolstofneutraliteit te bereiken. Deze 
belangrijke investering van ArcelorMittal in nieuwe technologieën is belangrijk 
voor de hele Gentse regio, voor het verkleinen van de voetafdruk van ons land, en 
toont aan dat het koolstofvrij maken van onze economie een collectieve 
inspanning is." 
 
Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering: "Wij geloven dat 
technologische doorbraken van cruciaal belang zijn om de klimaatagenda te 
verwezenlijken. De ambitieuze roadmap die ArcelorMittal heeft voorgesteld voor 
zijn site in Gent is in die zin een opportuniteit." 
 
Aditya Mittal, CEO ArcelorMittal, verklaarde: "De aankondiging van vandaag is het 
derde grote decarbonisatieproject dat we in de afgelopen twee maanden hebben 
aangekondigd, waaruit blijkt dat we stevige stappen zetten om onze activiteiten 
koolstofvrij te maken en, wat cruciaal is, om in het komende decennium sneller 
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steun van de overheid, dus we zijn de regeringen van België en Vlaanderen zeer 
dankbaar voor hun voortdurende steun bij onze overgang naar een staalproductie 
met netto nul CO₂-uitstoot. De aankondiging vandaag van ons project om een 
DRI-installatie van 2,5 miljoen ton te bouwen, die zal bestaan naast en een 
aanvulling zal vormen op het Smart Carbon-traject waarin we al investeren in 
Gent, is een voorbeeld van het soort transformationele verandering dat we willen 
en moeten doorvoeren om het traject van ArcelorMittal naar een staalproductie 
met netto nul CO₂-uitstoot te versnellen." 

Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium: "ArcelorMittal Belgium heeft 
een passie voor duurzaamheid en circulariteit. We blijven investeren en nieuwe 
projecten lanceren om koploper te blijven in de energie- en klimaattransitie. Dit 
project van 1,1 miljard euro is een belangrijke mijlpaal in ons 
decarbonisatieproces. De DRI-installatie en twee elektrische ovens zullen leiden 
tot een sterke daling van de CO₂-uitstoot, terwijl de vernieuwde hoogoven zal 
bijdragen tot het recycleren van afvalhout en plastic die einde levensduur zijn. 
Deze aanpak draagt bij tot de versterking van ons wereldwijde leiderschap op het 
vlak van CO₂- en energie-efficiëntie in de staalsector." 



Input voor overheidsmiddelen: schatting overheidsbijdrage Tata’s Direct-to-DRI route 
Aanleiding 
Doel 
• Deze notitie geeft inzicht in de mogelijk verwachte overheidsbijdrage voor de verduurzaming

van Tata Steel Nederland (TSN) met als doel dat met deze schatting rekening kan worden
gehouden bij verdeling van Rijksmiddelen.

Context 
• Ten eerste is TSN zelf aan zet en verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de business

case van de DRI-route op financieel, juridisch en technisch vlak.
• Inzicht in de business case is essentieel om te bepalen welke overheidsbijdrage aan deze

verduurzamingsroute mogelijk, passend en wenselijk is. Als voorbeeld, inzicht in hoeveel
groene waterstof en CC(U)S wanneer en tegen welke kosten nodig is voor de DRI-route, is van
belang om te kunnen inventariseren welke overheidsbijdrage hiermee gemoeid kan gaan.

• TSN en FNV hebben besloten om voor de uitwerking van de DRI-business case het Roland
Berger rapport te gebruiken. Resultaten worden dit najaar verwacht.

• Tegelijkertijd is het van belang bij budgetreservering van overheidsgelden rekening te houden
met de mogelijke impact van deze verduurzamingsroute van Tata op de overheidsuitgaven.

• Deze notitie is dan ook met name bedoeld om de ordegrootte van de overheidsbijdrage te
schetsen en daar rekening mee te houden bij budgetreserveringen. Zodra de definitieve cijfers
in het najaar 2021 gereed zijn, wordt deze notitie aangepast.

Kernpunten 
Verwachting financiële overheidsondersteuning 
• De TSN DRI-route heeft naar verwachting een 'onrendabele top' en heeft financiële

ondersteuning nodig om gerealiseerd te kunnen worden.
• Er bestaat vanuit de Nederlandse overheid echter (nog) geen volledig (pasklaar)

subsidiemechanisme voor verduurzaming van de staalindustrie.
• In tabel 1 wordt een globale schatting van een mogelijke overheidsbijdrage gegeven op basis

van figuur 1 t/m 5 uit het tussentijdse rapport van Roland Berger.

Incentive overheidsbijdrage 
• De Kamer heeft de regering met motie Moorlag opgeroepen om maximaal te bevorderen dat de

Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren en verduurzamen en daar zo nodig
onconventionele middelen voor in te zetten. Het afgelopen jaar is er intensief vanuit het Rijk
samengewerkt met TSN vanwege de maatschappelijke relevantie van het bedrijf en de
uitdagingen waar het bedrijf voor staat op het gebied van milieu, klimaat en banenbehoud. De
inzet is een toekomstbestendig voortzetting van duurzame staalproductie door TSN.

• In het voorjaar 2021 zijn EZK en TSN de Expression of Principles (EoP) overeengekomen:
o Daarin is afgesproken welke stappen Tata en EZK de komende periode zullen doorlopen

om de CO₂-reductie te realiseren en milieu- en gezondheidsoverlast voor de omgeving van
Tata te verminderen.

o In de overeenkomst geeft TSN aan zich in te zetten om 5 Mton aan CO2 te reduceren in de
komende jaren. Dit is substantieel meer dan de 3,3 Mton die ze (naar huidige beste
inschatting) nodig heeft om de CO2-heffing voor de industrie te ontlopen in 2030.

o EZK heeft toegezegd zich in te spannen om knelpunten op het gebied van onder andere
infrastructuur en vergunningverlening weg te nemen. In de EoP worden geen financiële
toezeggingen gedaan. Wel wordt erkenning gegeven aan het feit dat Tata Steel Nederland
en de Staat in gesprek blijven om te bekijken of het huidige instrumentarium passend is
om de verduurzaming van de industrie te ondersteunen.

• In het Kamerdebat op 9 en 16 september 2021 heeft MEZK en STAS-KE toegezegd onderzoek
te doen naar de randvoorwaarden van de DRI route en alle mogelijke ondersteuningsopties
voor de DRI route. Ook heeft EZK toegezegd in gesprek te gaan met Brussel over op welke
manier er eventueel steun gegeven kan worden aan de DRI-route van TSN.

268d



Tabel 1: grove inschatting reikwijdte overheidsbijdrage aan verduurzaming TSN: DRI-route 
Componenten DRI-
business case 

Wat houdt het in? Verwachte 
overheidsbijdrage? 

Welke (bestaande) 
EU/nationale 
subsidieregeling 
kan hier aan 
bijdragen? 

Bouw DRI-installatie 
en twee nieuwe 
elektrische ovens 
(EAF) op de TSN site 

In vergelijking met de Belgische 
site, is een eerste globale 
inschatting een CAPEX 
investering van 1,1 miljard met 
een overheidssteun (in welke 
vorm dan ook) van +/- 700 
miljoen euro. 

700 miljoen 
(schatting o.b.v. 
Belgische case) 

Nader te bepalen: 
maatwerk of generiek 

CC(U)S Op basis van tussentijdse 
resultaten Roland Berger is er 
nog 0,9 Mton CO2 opslag 
benodigd in de DRI-route. Op 
basis van een eigen berekening, 
ervanuit gaande dat de ETS-prijs 
+/- 70 euro zou worden zal de 
SDE++ reservering voor de 0,9 
Mton CC(U)S TSN dan 1, 2 
miljard zijn, en de geschatte 
daadwerkelijk uitkering van 
subsidie van 800 miljoen euro. 

800 miljoen SDE++, 
elektriciteitsplafond 

Onderliggende 
benodigdheden 
- Waterstof infra
- Gas infra
- CO2 infra
- Beschikbaarheid

Groene waterstof
- Beschikbaarheid

Groene
elektriciteit

Zie figuur 3. 

2030: 
Direct-to-DRI route inclusief 
maatregelen in hoogoven 7 
(gebruik pellets en aardgas). 
Uitgaande van aardgas in DRI-
proces. Bij kosteneffectieve 
beschikbaarheid kan ook 
waterstof worden gebruikt. 
- Kolen: 58 PJ/jaar
- Aardgas: 41 PJ/jaar
- Elektriciteit: 16 PJ/Jaar –

WOZ (Indicatief equivalent
geïnstalleerd Wind op Zee
vermogen) in GW: 0,9GW

- Waterstof: (kton/jaar) 0.

2050: volledig op DRI (groene 
waterstof). exacte maatregelen 
en getallen worden nog 
onderzocht. 
- Kolen 0 Pj/jaar
- Aardgas 0 (PJ/jaar)
- Elektriciteit 27PJ/Jaar -

WOZ 1,5 GW
(extra verbruik zal nodig zijn
ter vervanging van overige
op koolstof gebaseerde
energiebronnen die in de
staalfabriek worden
gebruikt).

- Waterstof 440 kton/jaar,
(uitgaande van DRI op
100% waterstof, 53 PJ/jaar
waterstof nodig, extra
verbruik zal nodig zijn ter
vervanging van overige op
koolstof gebaseerde
energiebronnen die in de
staalfabriek worden gebruikt
(PJ/jaar)

PM PM 

Totaal 1.5-2 miljard 
+ PM euro infra en
opwek duurzame
energiebronnen

PM 



Toelichting 
Inzicht en aannames TSN DRI-route op basis van het tussentijdse Roland Berger Rapport 
• In de Direct-to-DRI-route (zie Figuur 1, route 2) installeert TSN vanaf 2027 een DRI-fabriek ter

vervanging van hoogoven 6. Deze fabriek zal eerst voornamelijk op aardgas draaien en later,
afhankelijk van de commerciële beschikbaarheid, waterstof worden toegevoegd. Met hoogoven
6 zal ook kooks- en gasfabriek 2 worden gesloten.

• Deze maatregelen zullen zorgen voor een CO2-reductie van ca. 3,9 Mton. Dit is op basis van
het gebruik van aardgas, het merendeel (ca. 70%) van de CO2 die vrijkomt in het DRI-proces
op aardas kan worden afgevangen. Het gaat hierbij om 0,9Mton CO2-afvang.

• Van 2027 tot 2040 zal waterstof geleidelijk een steeds groter aandeel hebben in het
reducerende gas voor de DRI, hetgeen leidt tot verdere CO2-reductie.

• Hoogoven 7 wordt tussen 2030 en 2040 vervangen door een tweede DRI-fabriek afhankelijk
van maatschappelijke, technische en commerciële overwegingen. De inzet van waterstof in
beide DRI-fabrieken zal worden uitgebreid.

• Restgassen van de hoogovens zullen niet langer beschikbaar zijn als brandstof voor de
energiecentrales van Vattenfall, die op dit moment elektriciteit leveren aan TSN. Deze
maatregelen zullen zorgen voor een verdere CO2-reductie van ca. 5,5 Mton per jaar.

• Afhankelijk van de commerciële beschikbaarheid en prijs van waterstof zullen beiden DRI-
fabrieken uiteindelijk geheel draaien op waterstof (en wellicht een beperkte bio-brandstof
koolstofbron), er zal dan geen CO2 meer worden uitgestoten.

• Om de ambities voor 2030 te halen zullen in de Direct-to-DRI-route aanvullende maatregelen
nodig zijn. Het sluiten van kooks- en gasfabriek 2 en hoogoven 6 en de DRI-CCUS leveren in
de eerste fase van deze namelijk nog geen CO2-reductie van 5 Mton per jaar (maar 3,9 Mton
per jaar). Mogelijke voorbeelden van aanvullende maatregelen zijn:
o Het gebruik van (groene) waterstof als energiebron voor verschillende installaties, zoals de

de pelletfabriek en de walserijen
o Het gebruik van aardgas als hulpreductiemiddel in de hoogovens
o Het toevoegen van pellets in de hoogovens, als gedeeltelijke vervanging van ijzererts.

Onderliggende benodigdheden TSN’s DRI-route op basis van tussentijdse Roland Berger Rapport 
• Voor de technische uitvoering van de DRI route is de aanwezigheid van externe infrastructuur

voor waterstof en/of CO2, en voldoende beschikbaarheid van (duurzaam geproduceerde)
elektriciteit en waterstof nodig.

• De tijdige aanleg van een waterstofbackbone is van belang. De aanvoer van (groene) waterstof
is essentieel om met de DRI klimaatvriendelijker staal te produceren, aangezien waterstof
aardgas kan vervangen als reducerend gas in de DRI. Er zal ook CO2 infrastructuur benodigd
zijn, omdat verwacht wordt dat ook in de Direct-to-DRI-route CO2 moeten worden opgeslagen,
maar in kleinere hoeveelheden dan in de CCS-route (ca. 0,9 Mton).

• Bovendien moet genoeg (duurzaam opgewekte) elektriciteit verkrijgbaar zijn. Beide routes
vergen grote hoeveelheden elektriciteit voor het opereren van de CO2-afvangmechanismen dan
wel de elektrische ovens. De restgassen van de hoogovens worden niet langer gebruikt om
elektriciteit te produceren, dus zal deze elektriciteit elders moeten worden ingekocht.

• Tenslotte is ook de grootschalige beschikbaarheid van groene waterstof benodigd.
• Bovendien geldt dat bij eerdere beschikbaarheid van waterstof tegen een goede prijs, TSN

eerder aardgas kan vervangen door waterstof als reducerend gas in de DRI, en CO2-reductie
eerder kan worden bereikt.

Vergelijking met DRI-case Arcelor Mittal in België 
• Staalconcern Arcelor Mittal België heeft aangegeven 1,1 miljard euro te investeren in de

productie van “groen staal” (CAPEX). Het betreft de bouw van een installatie voor direct
gereduceerd ijzer (DRI) van 2,5 Mton en twee nieuwe elektrische ovens (EAF).

• Tegen 2030 zal dit leiden tot een vermindering van ongeveer 3 Mton CO2 emissies per jaar.
• De financiering verloopt via de joint venture Finocas. Die werd jaren geleden opgericht door de

Vlaamse regering en ArcelorMittal. Vlaanderen en de Belgische overheid leggen in de vorm van
een lening elk 350 miljoen euro in via een kapitaal verhoging.

• De Europese Commissie moet de financiële steun nog goedkeuren. Begin volgend jaar
verwacht ArcelorMittal Belgium uitsluitsel over Europese steun.

• De federale overheid heeft in haar relance plan ook 95 miljoen klaar voor de inrichting van
waterstofinfrastructuur die nodig is om onder meer de staalindustrie groener te laten werken.

• Bovendien kondigde de Europese Investeringsbank (EIB) aan dat ArcelorMittal een lening van
280 miljoen euro krijgt voor zijn onderzoek naar ‘decarbonisatie’.

• Deze case is vergelijkbaar met de DRI-route van TSN. Deze inzichten kunnen gebruikt worden
bij de inschatting van verwachte overheidsbijdrage voor TSN DRI route.



Bijlagen 

1. Vergelijking DRI-route Arcelor Mittal België en Tata Steel Nederland
ArcelorMittal Belgium Tata Steel Nederland 

CO₂ uitstoot • Twee hoogovens
• per jaar 9,6 Mton CO₂

uitstoot
• 8% van Belgische uitstoot

• Twee hoogovens
• Per jaar 12,6 Mton CO₂ uitstoot
• 7% van NL CO₂ uitstoot

Productie staal • Jaarlijks +/- 5,5 MTon • Jaarlijks +/- 7,2 Mton
1,8 ton CO₂ per ton staal

Direct-to-DRI • Bouw installatie DRI
2,5MTon

• Twee nieuwe elektrische
ovens.

• Eerst aardgas dan groene
waterstof.

• CO₂ reductie 3-3,9Mton

• Bouw installatie DRI’s 2,5 Mton
• Gebaseerd op Roland Berger Rapport:

3,9 Mton reductie in 2030.
• Aanvullende maatregelen kunnen in

2030 tot 5Mton reductie leiden.
• Vervolgonderzoek nog nodig.

Afspraken 
reductie 

• Intentieverklaring
financiële ondersteuning
Vlaanderen/België, als
goedkeuring Brussel,
verwacht begin volgend
jaar.

• EoP: 2030 – 40% CO₂ reductie – Circa
5 Mton

• Klimaatakkoord: 2030 – 30% CO₂
reductie – circa 3,4 Mton(?)

Werknemers op 
locatie 

• 5000 • 9000

Figuur 1. Inzicht in Direct-to-DRI route van TSN (BF-CCUS route is niet meer van toepassing) 

Roland Berger, Tussentijdse parlementaire memo, blz. 9. 



Figuur 2. CO2 reductiepad licht blauw Direct-To-DRI route 

Roland Berger (2021) Tussentijdse Parlementaire memo, Roland berger, blz. 13. 

Figuur 3. Input en output van de Direct-to-DRI route  

Roland Berger (2021) Tussentijdse Parlementaire memo, Roland berger, blz. 14. 



Figuur 4. Tussentijdse high-level evaluatie/samenvatting Direct-to-DRI route 

Roland Berger (2021), Tussentijdse parlementaire memo, blz. 15. 



Bijpraat voortgang afspraken met TSN – 20-10-2021 

Agenda: 
1) Werkplan en kernteam-PLUS (bijlage 1)
2) Extra capaciteit TOP t.b.v. kernteam TSN (bijlage 2)
3) Voortgangsoverleg TSN -EZK: Apollo progress meeting (vrijdag, zie agenda onder aan pagina)
4) Beantwoording Kamervragen (bijlage 3a/3b)
5) Notitie inzicht overheidsbijdrage TSN verduurzaming t.b.v. formatie (bijlage 4)

Planning komende maand  
19 okt Kernteam-PLUS  
19 okt DRI/REF deep dive sessie TSN – EZK/IenW/PNH/gemeenten 
20 okt Kennismaking David –  (via  AZ) (vb. staat in ibabs) 
22 okt Voortgangsoverleg TSN-EZK (Apollo progress meeting) 
25 okt – 3 nov tbc ambtelijke stuurgroep EZK/IenW/PNH/gemeente 
3  nov  Voortgangsoverleg TSN – EZK/IenW/PNH/gemeente 
10 nov publicatie eindrapport Roland Berger 
15 nov – 26 nov tbc ministeriële opvolging provinciehuisgesprek 
01 dec deadline reactie MEZK/STASIenW moties richting Kamer (gezamenlijke kamerbrief) 

Agenda vrijdag 22 okt TSN-EZK voortgangsoverleg 
• General update (e.g. recap previous meetings, update RB, etc.)
• Way of working
• Permitting timelines
• Government financial support
• Next steps

Achtergrondstukken 
1) Overkoepelend overzicht stand van zaken moties EZK/IenW/PNH (bijlage 5)
2) Overzicht voortgang op issues met TSN (tabel volgende pagina)
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Voortgang op issues met TSN 
Issue Voortgang Vervolgstappen 

Voortgang 
moties/onderzoek 
steun Direct-to-DRI 
route 

• Werkplan gereed
• 4 onderdelen in werking gezet:
1. Business case – Rein van Erp
2. Randvoorwaarden – Niels Berghout
3. Steunopties – Martijn Haring
4. Maatwerk – Patrick van den Berghe

• BR notitie opstellen
• In-depth afspraak plannen over

(1) financiële cijfers(Rein)
(2) business case i.v.m.
randvoorwaarden en
steunopties (Lisa)

Voortgang Roland 
Berger onderzoek 
FNV/Tata 

• Tussentijdse parlementaire memo
gereed.

• Terugkoppeling TSN vrijdag 22 okt.

• Vragen al concept/guesses
kunnen delen – 2 A4 bijv.

• Verder uitzoeken mogelijkheden
subsidies voor DRI route
(ontoereikendheid SDE++).

‘ ’ en 
andere additionele 
reducties 

• Kijken waar dit
staat

• Aanvullende abatement: TSN heeft in
kaart gebracht  2,2-2,5 Mton extra te
kunnen reduceren (scope 1, nationale
reductie iets lager)

• I&W & PNH zijn nu ook aangehaakt 

• Onderzoeken mogelijkheden
subsidie voor deze opties

Gezamenlijke 
stuurgroep Tata 
Steel 

• Stuurgroep volgende week
• Excelbestand met overzicht stand van

zaken moties/onderzoeken (rolling
document)

• IenW komt met communicatie
voorstel

• EZK komt met overzicht
bestaande en geplande
overleggen

• IenW stelt governance structuur
op

• 
EU gerelateerde 
zaken 

• IF niet doorgezet ivm onzekerheid
keuze verduurzamingsopties

• fit-for-55% gevolgen (vrije ETS-
rechten, CBAM, RED e.d.)Gesprek half
juli gevoerd, weer in aug

• Stapeling lasten verder in kaart
brengen. Ook met transitiepad
CBAM.

• EU staalplan verder bekijken
• IPCEI waterstof irt staal verder

bekijken voor TSN.
• Aankondiging ArchelorMittal

groene staalproductie 2026.
Nader bezien ook in EU
staatssteun mogelijkheden voor
TSN.

Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

• Everest niet meer van toepassing
voor SDE++ ronde 2021.

• Toekomstig bezien met kleinere CCS
vraag TSN.

• Inventariseren wat DRI-route
betekent voor restant CCS route
(CES 1 Mton, RB 0,9 Mton) en
evt. SDE++ aanvraag 2022.

Vergunningen infra 
en Everest 

Niet meer van 
toepassing 

• vrijdag 22 okt op agenda bij
voortgangsoverleg

• Akkoord van alle partijen, start brede
verkenning 

• Marktordening voldoende
duidelijkheid EBN en Gasunie

• TSN heeft geconcretiseerde
Roadmap+ gepubliceerd, provincie
was positief

• Provincie heeft voorgesteld aan
PS om PCR van toepassing te
zijn.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Update bieding op aandelen Tata Steel Nederland bv
Datum: dinsdag 19 oktober 2021 15:46:06
Bijlagen: Binding Offer TSN 2021-09-21.pdf

David, misschien goed om jullie toch even in te lichten over waar wij mee bezig zijn. 15
mei 2018 hebben wij de heer Ratan Tata een indicatief bod gedaan op de staalfabriek in
IJmuiden van € 6 miljard. Binnen 14 dagen heeft Hans Fischer toen te kennen gegeven dat
de fabriek niet te koop was. Afgelopen 15 februari hebben we een nieuw indicatief
voorstel gedaan van toen max €4 miljard. ( Dit voorstel heb ik je toegezonden). Wederom
kregen wij binnen 14 dagen te horen dat Tata andere plannen met het bedrijf voor had.
Afgelopen 21 september 2021 ( prinsjesdag ) heeft, Marktlink Fusies & Overnames bv,
namens opdrachtgever, Lian Amsterdam beheer b.v. , een derde, nu bindende, miljarden
bieding gedaan aan Tata Steel Limited, op alle aandelen Tata Steel Nederland in verband
met de realisatie van de plannen voor Havenstad IJpoort.

Hoewel de Nederlandse investering momenteel volledig in de Indiase boeken is
afgeschreven, vonden wij het toch verantwoord deze bieding zo uit te brengen.
Gezien het feit dat er nu, na een maand, nog steeds niet is gereageerd op ons voorstel,
achten wij het niet uitgesloten dat de Indiase directie contact zoekt met jullie afdeling.
Vandaar deze info.
Naast nog wat andere specifieke zaken hebben de navolgende zaken betrekking op de
bieding;

1. Garantie om binnen 3 maanden na overdracht aandelen de meest vervuilende
fabrieken te sluiten.

2. Wij geven een garantie voor 5 jaar voor totale werkgelegenheid van 11.860 mensen
3. Vrijwaring aan India  voor toekomstige claims bodemverontreiniging.
4. Garantie door India van 3 jaar voor de levering van voldoende staal tegen speciale

prijs t.b.v. verwerking in noordelijke fabrieken.
5. Structuur waarbij het personeel mede eigenaar van de fabrieken worden en

ontwikkeling middels stichtingen plaatsvindt.

ZIE DETAILS OP WWW.HAVENSTADIJPOORT.NL

DIT NON PROFIT PLAN MET 60.000 NIEUWE IN HOUT GEBOUWDE
WONINGEN VOORZIET IN;

Een plan om Tata Steel IJmuiden weer in Nederlandse handen te verkrijgen waarbij
alle werknemers aandeelhouder worden van het bedrijf. Kon. Ned. Hoog-Ovens
Heemskerk.
Een plan om meer dan 10.000 arbeidsplaatsen veilig te stellen door het vergroenen
van het productieproces, te stoppen met ruw staal te maken en uitbreiding van het
assortiment met biobased materialen.
Een plan tegen de vergiftiging van 140.000 direct omwonenden
Een plan waarmee de klimaatdoelen voor 2020 alsnog in 1 keer behaald worden
voor Nederland.
Een plan waar 105.000 woningzoekenden een huis vinden waarvan 52.000 mensen
in een betaalbare huurwoning kunnen wonen.
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BINDING OFFER 


CONFIDENTIAL 
 
Tata Steel Limited                                                                                                                             
To Mr’s Narendran, Chaterjee and Jha 
Tata Steel Limited 
2nd Floor, Premchand House, Annexe, P.O. Box No. 4096, Ashram Road, Old High Court Way, 
Ahmedabad - 380 009, India 
 


   By e-mail:      Thachat   Narendran  
thachat.narendran@tatasteel.com 


 


                            Koushik   Chaterjee 
koushik.chaterjee@tatasteel.com   


                         Rajesh Ranjan Jha 
                                          rrjha@tatasteel.com 
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BINDING OFFER 


 


 


Dear Mr’s  Thachat Narendran, Koushik Chaterjee and Rajesh Ranjan Jha, 


 


As a follow-up to our non binding offer of 15th February 2021, we have the pleasure of making the 


following proposal: 


On behalf of our client, Mr. Pieter van Duijn, CEO and co-owner of Lian Amsterdam Beheer B.V. and 


founder of the Foundation Port City IJpoort, we hereby will make you a new binding offer regarding the 


acquisition of all shares of Tata Steel Nederland B.V. (TSN), located among other places at IJmuiden, 


The Netherlands. 


 


Mr. Van Duijn has made great progress in finding the ministry of Economic Affairs and Climate willing 


to support this acquisition by providing a loan to his company to ensure the transformation of Tata 


Steel IJmuiden into a green company that ensures the jobs of all people who are employed at Tata 


Steel Nederland B.V.  


The budget that the Dutch government has reserved for CCS is no longer valid and will be made 


available to our project HSIJ when this final deal is closed. EAF and /or DRI, now the only solution for 


Dutch parliament will require a huge investment in the factory in IJmuiden for Tata Steel Group,  


The environmental and safety problems for Tata Steel IJmuiden (TSIJ) are most urgent now, due to 


the fact that the Dutch Government releases the report on which was confirmed that this Iron plant 


is for many years a sever hazard for the health of over more than 140,000 people living next door 


especially hurting children due to its toxic emissions. 


Mr. Van Duijn his plan Port City IJpoort (or in Dutch “Havenstad IJpoort”) will end this pollution within 3 


months after delivery shares and ensures the transition of the company by his plans as presented on 


the website www.havenstadijpoort.nl  


 


  


Projectnumber 


Our reference  


Subject 


Date 


P03874 


 


Binding Offer regarding all shares of Tata Steel Nederland B.V., 


September 21st, 2021 



http://www.havenstadijpoort.nl/
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Our new proposal contains: 


A. Lian Amsterdam Beheer B.V. buy all shares of Tata Steel Nederland B.V. containing all activities 


and assets of Tata Steel in the Netherlands for a fixed price of EUR 2 billion.  


B. These shares will passed through to the Foundation Shares TSN, after splitting off the about 800 


ha land at IJmuiden. 


C. Foundation Port City IJpoort (FPCIJ) will become the owner of the 800 ha land at IJmuiden to 


realise the plan Port City IJpoort (PCIJ). 


D. The ministry of Economic Affairs and Climate will provide a loan off EUR 2,5 billion for the 


transition of TSN from a steel producing company to a green non-steel producing company and 


to ensure for every employee of the company to stay employed by the company for at least 5 


years.   


E. Lian Amsterdam Beheer B.V. safeguard and will take care of all costs concerning past 


environmental pollution concerning the aprox. 800 Ha of land in IJmuiden, Netherlands. 


F. Lian Amsterdam Beheer B.V. safeguard and will take care of all coming problems with the 


Unions. 


G. Lian Amsterdam Beheer B.V. ensure before signing the final contract, the ending of the now 


running legal procedures against the Dutch and Indian board of directors. 


H. Tata steel Limited will provide for at least 3 years the delivery of sufficient slices of steel to 


provide the north part (zone A) of the factory and ensures thereby the operation at full capacity 


production. All type of slices of steel to deliver on recipe at a rate USD 300,-/tn below world 


market prices finished product.  


 


 







M
A


R
K


TL
IN


K
 


V
ER


TR
O


U
W


EL
IJ


K
 


 


 


4 


The content of this letter is confidential and consists of the following parts. 


 


A) Bidding entity 


B) Transaction 


C) Binding Offer 


D) Due diligence 


E) Funding 


F) Assets 


G) Resolutive conditions 


H) Management & Employees 


I) Guarantees 


J) Important assumptions and conditions 


K) Transaction process 


L) Legitimacy 


M) Contact person(s) Marktlink Fusies en Overnames B.V. 


 


A. Bidding entity  


The bidding entity is Lian Amsterdam Beheer B.V., represented by Mr. Pieter van Duijn or a legal entity 


designated by them, hereinafter referred to as "Purchaser".   


 


M&A adviser is Marktlink Fusies en Overnames B.V., represented by Mr. Ronald van der Graaf RA RC 


RV. 


 


B. Transaction 


This binding offer refers the acquisition of all shares of Tata Steel Nederland B.V. including all assets 


and about 800 hectare land used by TSIJ and located in IJmuiden, The Netherlands. These shares will 


after splitting off the land directly passed through to the Foundation Shares TSN; management and 


employees will become the co-owners this Foundation. The property rights of the about 800 hectare 


land of TSIJ (zone A & B) located at IJmuiden will remain by the Foundation Port City IJpoort (FPCIJ)  


including an agreement to stop all steel processing activities on zone B within a reasonable time 


frame of 3 months.  


 


C. Binding Offer 


We can and will offer you a fair market price of EURO 2 billion for the acquisition of all shares of Tata 


Steel Nederland B.V. including all assets and about 800 hectare land located in IJmuiden, The 


Netherlands.  
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D. Due Diligence 


Because the shares of TSN will be taken-over by management and employees who knows the company 


and current situation best, very limited or non due diligence has to take place. 


  


E. Funding 


Funding Structure: 


• Funding of this offer is organised as shown in the diagram on page 3 for taking over all shares 


of Tata Steel Nederland B.V. (TSN) including all assets as described in point B and F.  


• To stop all steel producing activities on zone B and to make the transition of this part of TSIJ 


from steel to produce CLT, Hemp-concrete and other green materials possible and to 


guarantee all employment, The ministry of Economic Affairs and Climate will supply an 


additional transition loan to Foundation Shares TSN. 


 


F. Assets 


This binding offer includes the takeover of all assets and all activities that are incorporated within the 


shares TSN, all facilities used by TSN and TSIJ in IJmuiden, the Netherlands and the takeover of the 


about 800 hectare of land located in IJmuiden (hereinafter collectively referred to as the "Assets”). 


 


G. Resolutive conditions 


This offer is binding. Once agreement is reached on the content of a letter of intent, the following 


conditions will be subject to precedent to the Purchaser in any case: 


 


• Failure to obtain the financing of EURO 2,5 Billion from the ministry of Economic Affairs and 


Climate as described on point E; 


• Failure to obtain consent from the EU if applicable. 


 


H. Management & Employees 


All managers and employees will keep their jobs and their employment contract with TSN and will 


benefit from the transition and future value grow as a co-owner of Foundation Shares TSN. 


 


I. Guarantees 


Because the shares of TSN will be taken-over by management and employees who knows the current 


situation best, very limited guaranties have to be given by Seller. 
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J. Important assumptions and conditions 


This binding offer is based on a lot of knowledge and experience of people who are not working for 


TSN at this moment. When this Binding Offer will be accepted, it’s important that we can discuss our 


plan with TSN-management as soon as possible. 


 


K. Transaction process 


 


We apply the following procedure: 


I. Acceptance of this binding offer by Seller; 


II. Exclusivity during the negotiation process regarding the Acquisition in question;  


III. Recording and description of the assets 


IV. Finalising the offer and signing of the Letter of Intent planned at the latest on December 15th, 


2021; 


V. Finalising the transition plan with TSN-management; 


VI. Presentation of the plan to the Works Council and Trade Unions; 


VII. Draft sales and purchase agreement (SPA) by Purchaser; 


VIII. Signing of sales and purchase agreement planned on February 15th, 2022; 


IX. Transfer of shares and payment of the purchase price planned 17th March, 2022. 


 


L. Legitimacy 


The binding offer presented in this letter is valid until Friday November 19th, 2021 at 17.00 hour. 


After this date this offer expires and is no longer legally valid.  


Purchaser shall not, for any reason, be obliged to acquire the Company or Land before both parties 


have reached a mutual and final agreement regarding the final sale and purchase agreement. Should 


the agreement in question for any reason not be completed, Purchaser will not be liable for any 


possible damage or costs by Seller and/or Seller’s advisors.  
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M. Contact details Marktlink 


 


If you regarding this letter have any questions or comments / remarks, you can always contact the 


following contact person(s). 


 


Mr. R. van der Graaf RA RC RV  


 


E-mail:    r.vandergraaf@marktlink.nl 


 


Address: De Boelelaan 28, 1083 HJ Amsterdam, The Netherlands 


 


Tel.:         +31 (0) 20 470 9374 


Mob.:      +31 (0) 629 036 018 


 


We trust that we have given you sufficient information and looking forward to discuss our plan and 


offer with you, either in The Netherlands or in India. We are very willing to come to India with our 


M&A-team to meet you and discuss this offer. 


 


Sincerely, 


Marktlink Fusies & Overnames B.V. 


 


R. van der Graaf RA RC RV 


Partner 



mailto:r.vandergraaf@marktlink.nl

tel:0031182358222

tel:0031629036018
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 MARKTLINK.NL 


 


 







Een plan waar naast de huidige werkgelegenheid nog eens 45.000 vaste nieuwe
banen worden gecreëerd in de nieuw te bouwen stadswijk.
Een plan dat aan bouwwerkzaamheden nog eens 10-duizenden tijdelijke extra banen
genereerd om het project te verwezenlijken.
Een plan waar voor vele decennia 16,5 miljard kilo CO2 vast opgeslagen wordt in de
constructie van de bebouwing.
Een plan dat de emissie van jaarlijks meer dan 7.000 ton aan stikstof stopt.
Een plan waar een stadswijk gemaakt wordt die volledig selfsupporting is in zijn
energieverbruik.
Een plan waar 400 hectare vervuilt industriegebied verandert in natuurgebieden.
Een plan waar de winst uit de verkoop van de woningen wordt gestoken in het
betaalbaar maken van 30.000 sociale huurwoningen en kleine winkel-
bedrijfsruimten.
Een plan waar de auto’s, het parkeren en het openbaar vervoer volledig ondergronds
plaatsvindt.
Een plan dat wordt gerealiseerd onafhankelijk van overheidssubsidies.
Een plan waarbij na overname, binnen 3 maanden, de hoogovens gedoofd worden.
Een duurzaam perspectief voor Tata Steel IJmuiden, haar medewerkers én de BV
Nederland

Mocht je vragen over ons voorstel hebben, met name over de genoemde lening, dan
kunnen we evt een call inplannen.

Vr gr 10.2e
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BINDING OFFER

CONFIDENTIAL 

Tata Steel Limited           
To Mr’s Narendran, Chaterjee and Jha 
Tata Steel Limited 
2nd Floor, Premchand House, Annexe, P.O. Box No. 4096, Ashram Road, Old High Court Way, 
Ahmedabad - 380 009, India 

   By e-mail:      Thachat   Narendran  
t @tatasteel.com 

      Koushik   Chaterjee 
@tatasteel.com  

   Rajesh Ranjan Jha 
  r @tatasteel.com 
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BINDING OFFER 

Dear Mr’s  Thachat Narendran, Koushik Chaterjee and Rajesh Ranjan Jha, 

As a follow-up to our non binding offer of 15th February 2021, we have the pleasure of making the 

following proposal: 

On behalf of our client, Mr. Pieter van Duijn, CEO and co-owner of Lian Amsterdam Beheer B.V. and 

founder of the Foundation Port City IJpoort, we hereby will make you a new binding offer regarding the 

acquisition of all shares of Tata Steel Nederland B.V. (TSN), located among other places at IJmuiden, 

The Netherlands. 

Mr. Van Duijn has made great progress in finding the ministry of Economic Affairs and Climate willing 

to support this acquisition by providing a loan to his company to ensure the transformation of Tata 

Steel IJmuiden into a green company that ensures the jobs of all people who are employed at Tata 

Steel Nederland B.V.  

The budget that the Dutch government has reserved for CCS is no longer valid and will be made 

available to our project HSIJ when this final deal is closed. EAF and /or DRI, now the only solution for 

Dutch parliament will require a huge investment in the factory in IJmuiden for Tata Steel Group,  

The environmental and safety problems for Tata Steel IJmuiden (TSIJ) are most urgent now, due to 

the fact that the Dutch Government releases the report on which was confirmed that this Iron plant 

is for many years a sever hazard for the health of over more than 140,000 people living next door 

especially hurting children due to its toxic emissions. 

Mr. Van Duijn his plan Port City IJpoort (or in Dutch “Havenstad IJpoort”) will end this pollution within 3 

months after delivery shares and ensures the transition of the company by his plans as presented on 

the website www.havenstadijpoort.nl  

Projectnumber 

Our reference 

Subject 

Date 

P03874 

Binding Offer regarding all shares of Tata Steel Nederland B.V., 

September 21st, 2021 

http://www.havenstadijpoort.nl/
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Our new proposal contains: 

A. Lian Amsterdam Beheer B.V. buy all shares of Tata Steel Nederland B.V. containing all activities

and assets of Tata Steel in the Netherlands for a fixed price of EUR 2 billion.

B. These shares will passed through to the Foundation Shares TSN, after splitting off the about 800

ha land at IJmuiden.

C. Foundation Port City IJpoort (FPCIJ) will become the owner of the 800 ha land at IJmuiden to

realise the plan Port City IJpoort (PCIJ).

D. The ministry of Economic Affairs and Climate will provide a loan off EUR 2,5 billion for the

transition of TSN from a steel producing company to a green non-steel producing company and

to ensure for every employee of the company to stay employed by the company for at least 5

years.

E. Lian Amsterdam Beheer B.V. safeguard and will take care of all costs concerning past

environmental pollution concerning the aprox. 800 Ha of land in IJmuiden, Netherlands.

F. Lian Amsterdam Beheer B.V. safeguard and will take care of all coming problems with the

Unions.

G. Lian Amsterdam Beheer B.V. ensure before signing the final contract, the ending of the now

running legal procedures against the Dutch and Indian board of directors.

H. Tata steel Limited will provide for at least 3 years the delivery of sufficient slices of steel to

provide the north part (zone A) of the factory and ensures thereby the operation at full capacity

production. All type of slices of steel to deliver on recipe at a rate USD 300,-/tn below world

market prices finished product.
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The content of this letter is confidential and consists of the following parts. 

A) Bidding entity

B) Transaction

C) Binding Offer

D) Due diligence

E) Funding

F) Assets

G) Resolutive conditions

H) Management & Employees

I) Guarantees

J) Important assumptions and conditions

K) Transaction process

L) Legitimacy

M) Contact person(s) Marktlink Fusies en Overnames B.V.

A. Bidding entity

The bidding entity is Lian Amsterdam Beheer B.V., represented by  or a legal entity

designated by them, hereinafter referred to as "Purchaser".

M&A adviser is Marktlink Fusies en Overnames B.V., represented by Mr.  

RV. 

B. Transaction

This binding offer refers the acquisition of all shares of Tata Steel Nederland B.V. including all assets

and about 800 hectare land used by TSIJ and located in IJmuiden, The Netherlands. These shares will

after splitting off the land directly passed through to the Foundation Shares TSN; management and

employees will become the co-owners this Foundation. The property rights of the about 800 hectare

land of TSIJ (zone A & B) located at IJmuiden will remain by the Foundation Port City IJpoort (FPCIJ)

including an agreement to stop all steel processing activities on zone B within a reasonable time

frame of 3 months.

C. Binding Offer

We can and will offer you a fair market price of EURO 2 billion for the acquisition of all shares of Tata

Steel Nederland B.V. including all assets and about 800 hectare land located in IJmuiden, The

Netherlands.

10.2e

10.2e
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D. Due Diligence 

Because the shares of TSN will be taken-over by management and employees who knows the company 

and current situation best, very limited or non due diligence has to take place. 

  

E. Funding 

Funding Structure: 

• Funding of this offer is organised as shown in the diagram on page 3 for taking over all shares 

of Tata Steel Nederland B.V. (TSN) including all assets as described in point B and F.  

• To stop all steel producing activities on zone B and to make the transition of this part of TSIJ 

from steel to produce CLT, Hemp-concrete and other green materials possible and to 

guarantee all employment, The ministry of Economic Affairs and Climate will supply an 

additional transition loan to Foundation Shares TSN. 

 

F. Assets 

This binding offer includes the takeover of all assets and all activities that are incorporated within the 

shares TSN, all facilities used by TSN and TSIJ in IJmuiden, the Netherlands and the takeover of the 

about 800 hectare of land located in IJmuiden (hereinafter collectively referred to as the "Assets”). 

 

G. Resolutive conditions 

This offer is binding. Once agreement is reached on the content of a letter of intent, the following 

conditions will be subject to precedent to the Purchaser in any case: 

 

• Failure to obtain the financing of EURO 2,5 Billion from the ministry of Economic Affairs and 

Climate as described on point E; 

• Failure to obtain consent from the EU if applicable. 

 

H. Management & Employees 

All managers and employees will keep their jobs and their employment contract with TSN and will 

benefit from the transition and future value grow as a co-owner of Foundation Shares TSN. 

 

I. Guarantees 

Because the shares of TSN will be taken-over by management and employees who knows the current 

situation best, very limited guaranties have to be given by Seller. 
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J. Important assumptions and conditions

This binding offer is based on a lot of knowledge and experience of people who are not working for

TSN at this moment. When this Binding Offer will be accepted, it’s important that we can discuss our

plan with TSN-management as soon as possible.

K. Transaction process

We apply the following procedure: 

I. Acceptance of this binding offer by Seller;

II. Exclusivity during the negotiation process regarding the Acquisition in question;

III. Recording and description of the assets

IV. Finalising the offer and signing of the Letter of Intent planned at the latest on December 15th,

2021;

V. Finalising the transition plan with TSN-management;

VI. Presentation of the plan to the Works Council and Trade Unions;

VII. Draft sales and purchase agreement (SPA) by Purchaser;

VIII. Signing of sales and purchase agreement planned on February 15th, 2022;

IX. Transfer of shares and payment of the purchase price planned 17th March, 2022.

L. Legitimacy

The binding offer presented in this letter is valid until Friday November 19th, 2021 at 17.00 hour. 

After this date this offer expires and is no longer legally valid.  

Purchaser shall not, for any reason, be obliged to acquire the Company or Land before both parties 

have reached a mutual and final agreement regarding the final sale and purchase agreement. Should 

the agreement in question for any reason not be completed, Purchaser will not be liable for any 

possible damage or costs by Seller and/or Seller’s advisors.  
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M. Contact details Marktlink

If you regarding this letter have any questions or comments / remarks, you can always contact the 

following contact person(s). 

 

E-mail:    @marktlink.nl

Address: De Boelelaan 28, 1083 HJ Amsterdam, The Netherlands

Tel.:         +31 (0) 20

Mob.:      +31 (0) 

We trust that we have given you sufficient information and looking forward to discuss our plan and 

offer with you, either in The Netherlands or in India. We are very willing to come to India with our 

M&A-team to meet you and discuss this offer. 

Sincerely, 

Marktlink Fusies & Overnames B.V. 

Partner 

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e
10.2e
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MARKTLINK.NL 
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Van:
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 09:04
Aan:
CC: )
Onderwerp: FW: Bedrijfsprofiel Finocas - vergelijkbaar voorstel InvestNL?
Bijlagen: Finocas bedrijfsprofiel.docx; FW: analyse investering ArcelorMittal - Tata Steel NL ; 20210929 

Vergroening Industrie INNL-EZK.pdf

Ha , 

Rein, bedankt voor het opstellen van het bedrijfsprofiel van Finocas. Nuttig en ook een goede aanvulling op wat 
we als terugkoppeling hebben gekregen van de NL ambassade in Brussel (zie bijlage). 

Ik was benieuwd, zou een dergelijke constructie, zoals FINOCAS, ook werkbaar/mogelijk zijn voor Nederland?  
Ten tweede ben ik benieuwd of FINOCAS vergelijkbaar is met wat InvestNL heeft voorgesteld om op te zetten 
rond de TSN casus. Kunnen jullie daarop reflecteren?  

InvestNL 
 en ik hebben begin oktober een gesprek gehad met InvestNL waarbij zij een aanbod deden “een 

ontwikkelbedrijf” op te zetten voor het aantrekken van privaat kapitaal voor de benodigde investeringen. Doel/rol 
InvestNL is niet per definitie financiëren, maar om een development company op te zetten om de business case 
van TSN te analyseren en te optimaliseren waarbij er ook rekening wordt gehouden met de omgeving, andere 
bedrijven, het ecosysteem, de totale verduurzaming van de regio etc. Door deze synergie voordelen kan de 
business case geoptimaliseerd worden is het idee, waardoor het ook tot minder kosten voor de overheid zou 
kunnen leiden en via het ontwikkelbedrijf private investeerders zouden kunnen instappen. De business case wordt 
derhalve breder bekeken, met andere elementen dan sec de investering in de DRI/EF bijv. Zie presentatie in de 
bijlage, met name slide 9 gaat in op deze benadering.  

Kan ik dit voorstel vergelijken met wat er bij FINOCAS gebeurd?  
Wat is jullie inschatting van mogelijke rol Invest NL zoals voorgesteld in de presentatie in de bijlage?  

Vrijdag is er een overleg tussen TSN, EZK en InvestNL over deze presentatie (misschien volgt er nog een nieuwe 
versie).  
Voor nu gaan we het gesprek aan, kijken we naar of TSN hierin geïnteresseerd is, maar worden er nog geen 
knopen doorgehakt t.a.v. rol InvestNL.  

Alvast bedankt voor jullie reactie. 

Groet, 

 

Van:  @rvo.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 oktober 2021 10:45 
Aan:  @minezk.nl>;  @minezk.nl>;  , 

@rvo.nl> 
Onderwerp: Bedrijfsprofiel Finocas 

Dit kon ik laten achterhalen. 

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag 
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag 
Parkeren: Juliana van Stolberglaan 3 | 2595 CA| Den Haag  

M  06 
E  @rvo.nl 
W www.rvo.nl 
........................................................................ 
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland voert beleid uit als het gaat om duurzaam, agrarisch, innovatie en internationaal ondernemen. 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie 
en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.
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Bedrijfsprofiel FINOCAS en ondernemingen 
Naam: FINOCAS 

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap 

Doel:  De Vennootschap heeft als algemeen doel het project Staalvriendelijk Vlaanderen te 
verwezenlijken. FINOCAS beoogt de geïntegreerde ontwikkeling en valorisatie van 
hoogtechnologische staalverwante toepassingen.  

Oprichting: 25/05/1986 

Persberichten 

24 juni 2019 

OCAS is een vooruitstrevend onderzoekscentrum actief in metallurgie, deklagen en staaltoepassingen. OCAS versnelt de R&D 
processen van zijn klanten door een gespecialiseerde multidisciplinaire aanpak in combinatie met innovatieve testmethodes. 
ENDURES is een zelfstandige onderneming gespecialiseerd in toegepast onderzoek van maritieme corrosie, analyse van 
schadegevallen en anti-fouling en is gevestigd in Den Helder (Nederland). ENDURES is een spin-off van TNO en het voormalige 
corrosie lab van de Koninklijke Nederlandse Marine. 

Schade veroorzaakt door corrosie kost de industrie miljoenen per jaar en wordt door NACE wereldwijd geschat op 3-4% van het 
BNP. Het ENDURES team helpt zijn klanten om hun corrosiekosten te beperken door aangepaste materiaalkeuze en bescherming 
tegen corrosieve omgevingsfactoren. ENDURES doet schadeonderzoek aan schepen, offshore installaties, constructies en 
gebouwen om vast te stellen welk type corrosie optreedt, welke specifieke omstandigheden daarbij een rol spelen en hoe 
dergelijke schade in de toekomst kan worden voorkomen. 

Door samen te werken met OCAS, een vooruitstrevend onderzoekscentrum actief in de ontwikkeling van legeringen, deklagen en 
metaal gebaseerde oplossingen, combineren beide ondernemingen hun expertise op het vlak van materiaalkennis om 
klantgerichte en kostenbesparende oplossingen aan te bieden met een hoge toegevoegde waarde en tevens toekomstige 
schade te voorkomen in on/offshore en maritieme toepassingen. 

7 oktober 2021 

Vorige week maakten de Vlaamse en de federale regering samen bekend dat ze stevig investeren in staalfabrikant ArcelorMittal. 
Daardoor zal de staalproducent eindelijk koers zetten richting klimaatneutraliteit. Het voordeel: gigantische CO2-reducties. Het 
nadeel: een pak publieke middelen voor één grootbedrijf, een aanpak die moeilijk vol te houden is, schrijft Tycho Van Hauwaert, 
beleidsmedewerker industrie bij de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Hoe kan de overheid dan wél richting geven aan de transformatie 
van de Vlaamse industrie? 

De euforie was groot. ArcelorMittal had tot voor kort enkel oog voor de techniek van Carbon Capture & Storage (CCS). Kort 
gezegd: broeikasgasemissies opvangen en het vervolgens in onderzeese gasvelden pompen. De techniek is erg duur, niet op 
grote schaal beschikbaar én een excuus om de bron van de vervuiling niet te moeten aanpakken. Zo kon ArcelorMittal haar 
klassieke hoogovens onaangeroerd verder laten draaien. 
Niet alles is rozengeur en maneschijn. Dat de investering veel geld zou kosten, stond vast. Dat dergelijke investering betaald zou 
worden door de overheid zelf, is een grote verrassing. ArcelorMittal en de Vlaamse Overheid beheren een gezamenlijk fonds, 
Finocas, en stoppen er elk zo’n slordige 350 miljoen euro in. Voor dat geld bouwt Gent z’n langverwachte tramverbinding van 
Gent-Sint-Pieters tot Dampoort. En de kostelijke sanering van de Oosterweel wordt geraamd op zo’n 200-250 miljoen. 

Tot vandaag is het onduidelijk waar het geld vandaan komt, maar ook wat de maatschappelijke return zal zijn. Gaat het om een 
vlakke subsidie of zorgt de overheid dat Arcelor de bijdrage netjes terugstort op termijn? 

7 oktober 2021 

Sentea zorgt voor een doorbraak in optische meettechnologie. De UGent spin-off maakt meten met glasvezelsensoren in één 
klap 10 keer goedkoper. Het bedrijf kondigde net aan met succes 2,3 miljoen euro te hebben opgehaald. 

De investeringsronde wordt ondersteund door de huidige investeerders Finindus, PMV, QBIC II en Fidimec. De fotonische 
geïntegreerde technologie van Sentea maakt grootschalige inzet van glasvezeldetectie mogelijk voor een breed scala aan 
monitoringtoepassingen, in civiele techniek, olie en gas, hernieuwbare energie, industrie en medische instrumenten. 

Eerder dit jaar lanceerde het bedrijf zijn reeks Bragg-glasvezel-uitleessystemen (FBG), ook wel interrogators genoemd, die 
bekendstaan om hun hoge prestaties en ongekende kosteneffectiviteit. Al meer dan tien jaar wordt glasvezeldetectie 
beschouwd als een technisch superieure technologie voor het bewaken van grote infrastructuur, olie- en gasinstallaties en 
bedrijfskritieke industriële activa. Met Sentea's interrogators kunnen glasvezelsensoren economisch worden ingezet in een veel 
breder scala aan toepassingen, waardoor de voordelen van zeer nauwkeurige defectdetectie en -voorspelling, 
levensduurverlenging en superieure procescontrole voor gebouwen, motoren, lagers, aandrijflijnen, elektrische voertuigen, 
chirurgische instrumenten en meer. De schaalbaarheid van Sentea's interrogators, gecombineerd met de ruimtelijke 
distributiefunctie van glasvezelsensoren en hun naadloze integratie met bestaande glasvezelnetwerken, maakt glasvezeldetectie 
de ideale technologie om smart city- en smart grid-bewakingsdiensten te implementeren. 

270a
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De opbrengst van deze investeringsronde zal de groei van Sentea's commerciële activiteiten financieren en de 
productiecapaciteit van haar reeks FBG-ondervragers opschalen. Sentea zal blijven investeren in de volgende generatie 
glasvezeldetectieproducten en IoT-ontwikkelingen, gebruikmakend van de voordelen van zijn geavanceerde silicon photonics-
platform dat is geoptimaliseerd voor detectietoepassingen. 

12 augustus 2021 (https://mena.nl/deal/15535) 

TU Delft spin-off IMSystems heeft een investering van drie miljoen euro opgehaald van FININDUS, Linamar en InnovationQuarter. De 
serie A-financiering maakt de commerciële lancering van de revolutionaire transmissietechnologie van IMSystems, de Archimedes 
Drive, mogelijk. Bovendien stelt de investering het bedrijf in staat om op te schalen voor massaproductie via een langdurig 
productiepartnerschap met Linamar, een grote Canadese speler op het gebied van hoogtechnologische producten. 

Bestuurders 

Naam Functie 
 Bestuurder 

 Bestuurder 
 Bestuurder 

 Bestuurder 
 Bestuurder 
 Bestuurder 

 Bestuurder 
 Bestuurder 

s Bestuurder 
 (Deloitte Bedrijfsrevisoren) Commissaris 

Aandeelhouders 

Aandeelhouder Aandelen Kapitaal in EUR % 
Vlaams Gewest 4.722.370 82.188.350 50 
ArcelorMittal België 4.722.370 82.188.350 50 

Deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen 

Deelneming in bedrijf Aangehouden 
rechten 

Eigen 
vermogen 

Nettoresultaat Activiteiten 

OCAS  
https://www.ocas.be/ 

85.84% 39.209.531 926.966 Via graduele kapitalisatie 
van OCAS, dat opbouw 
en directe valorisatie van 
kennis beoogt, streeft 
FINOCAS de uitbouw en 
valorisatie na van de 
intellectuele 
eigendommen.  

FININDUS  
https://www.finindus.be/ 

100% 137.477.650 26.423.367 De 
investeringsvennootschap 
van de groep: worden 
investeringen gepland en 
projecten gefinancierd 
die met valorisatie van 
technologische knowhow 
maximale rendabiliteit 
nastreven.  

I-SENS 100% 15.087.986 (11.431) I-SENS beoogt onder
meer
immobiliëninvesteringen
die een strategisch
belang hebben voor de
FINOCAS groep.
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ENDURES 
https://endures.nl/ 

85% 424.399 (52.028) ENDURES versterkt de 
activiteiten in offshore en 
corrosie.  

Activiteiten van de deelnemingen 

Deelneming Activiteiten 
Ocas OCAS (OnderzoeksCentrum voor de Aanwending van Staal) is een geavanceerd, 

marktgericht onderzoekscentrum dat staal en op metaal gebaseerde producten, 
diensten en oplossingen levert aan metaalverwerkende bedrijven over de hele 
wereld. 

OCAS anticipeert op de behoeften van zijn klanten door legeringen en coatings te 
ontwikkelen, stalen te produceren en te testen en staaltoepassingen mee te 
ontwikkelen.  OCAS is uitgerust met ultramoderne R&D-instrumenten en -faciliteiten in 
zijn laboratoria in Zelzate en Zwijnaarde (België). Het onderzoekscentrum valoriseert 
knowhow door product- en oplossingsontwikkeling.  

OCAS beschikt over een hooggekwalificeerd team van meer dan 150 onderzoekers 
en ingenieurs met een internationale oriëntatie.  

Finindus Finindus is een investeringsmaatschappij gefinancierd door ArcelorMittal en het 
Vlaams Gewest en is verbonden met OCAS, een metaalonderzoekscentrum van 
wereldklasse met campussen in Zelzate en Zwijnaarde (België). 

Wij verstrekken start- en groeifinanciering (zowel eigen als vreemd vermogen) aan 
innovatieve technologiebedrijven. 

Finindus investeert typisch 0,5 tot 5 miljoen euro per ronde met een maximum van 10 
miljoen euro per bedrijf. 

Hoewel we ons richten op Europa en Vlaanderen als onze sweet spot hebben, 
overwegen we ook investeringsopportuniteiten in andere continenten in activiteiten 
die in het centrum van onze kerndomeinen liggen. 

Wij zijn een actieve investeerder en streven ernaar bij te dragen tot de waardecreatie 
in onze portfoliobedrijven door gebruik te maken van ons netwerk, door ervaring en 
inzichten te delen en door toegang te verschaffen tot de onderzoekers en de state-of-
the-art infrastructuur van OCAS. 

I-Sens Innovation - Service en Support ?? 

Lijkt ondersteuning te bieden aan Finocas en de overige deelnemingen. 
Endures Expertisecentrum voor corrosie, antifouling, MIC en schadeonderzoek. Advies op het 

gebied van corrosieschades en corrosiebescherming; Risico-analyses voor 
corrosieschades; Toegepast onderzoek aan methodes voor corrosiebescherming; 
Vaststellen van de oorzaak van corrosieschades in sprinklersystemen; Beoordelen van 
systemen en plannen voor kathodische bescherming; Elektrochemische metingen 
voor onderzoek van corrosieprocessen.  

Investeringsfonds Finindus 

Finindus 
Industrieën Business Support Services, Construction, Energy & Utilities, Industrials, Information 

Technology, Materials, Mining, Oil & Gas, Power & Utilities, Renewable Energy  
# bedrijven 
in portfolio 

6 tot 10 

Investerings
criteria 

Spin-offs, early stage, co-investment, early stage: seed, early stage: start-up, growth 

Equity Investment Size: tot EUR 10 miljoen  

Lead Investor: Co-lead, Co-investing, Lead 

https://endures.nl/
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Shareholding: prefer Minority  
 
Target company: Innovative company, positive/stable cashflow, IP, competitive adv.  
 
Ondersteuning: hands-on, management alignment, organic growth, value added 
 
  

Contact @finindus.be) 
@finindus.be)  

@finindus.be)  
VC deals Tre Tau Engineering: juli 2021, Italy, EUR 10 miljoen, Materials, Clean 

Tech/manufacturing 
 
Expanite A/S: dec 2021, Denmark, DKK 10 miljoen, chemicals, manufacturing 
 
Borit NV: dec 2014, Belgium, EUR 7.5 miljoen, materials, manufacturing 
 
SteelThermHex: aug 2007, Belgium, EUR 4 miljoen, materials   

 

Financiële Gegevens FINOCAS 

Boekjaar 2020, EUR  

Balans na winstverdeling  Huidig boekjaar Vorig boekjaar 
ACTIVA   
Vaste Activa  186.100.581 183.732.331 
Vlottende Activa  995.552 2.031.495 
Totaal van de Activa 187.096.134 185.763.826 
   
PASSIVA   
Eigen Vermogen  184.781.897 185.074.610 
Schulden  2.300.980 672.278 
Totaal van de Passiva 187.096.134 185.763.826 

 

Resultatenrekening Huidig boekjaar Vorig boekjaar 
Bedrijfsopbrengsten 1.885.087 2.023.144 
Bedrijfskosten 4.543.007 2.139.975 
Bedrijfswinst/verlies (2.657.921) (116.831) 
Financiële opbrengsten  2.431.956 27.222.369 
Winst/verlies boekjaar vóór 
belasting 

(291.461) 27.098.678 

Winst/verlies van het boekjaar (292.713) 27.098.356 
 

Winst(verlies)/jaar 2020 2019 2018 2017 
 (292.713) 27.098.356 (1.289.240) (767.658) 
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Van:
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 13:19
Aan:  

 

Onderwerp: Terugkoppeling/vervolgacties TSN kernteamPLUS
Bijlagen: FW: DRI & subsidie; CES NZKG; Aanvullende informatie tbv haalbaarheidsstudie TSN-Tata; 

Rapport RVO: EU en NL financiële regelingen Verduurzaming Industrie; RE: Wekelijkse bijpraat 
Tata 

Beste allemaal, 

Gisteren hebben we het eerst TSN kernteam-PLUS overleg gehad. Hier waren bij aanwezig:  
 en ik. In het vervolg zullen  en iemand van K&E aansluiten.  

Hierbij een korte terugkoppeling: 
 We hebben stil gestaan bij het werkplan. In principe is de opdracht helder, maar is veel afhankelijk van

informatie te verkrijgen van TSN: cijfers, tijdslijn, kosten, m.a.w. voor de uitwerking van scope business case,
randvoorwaarden en steunopties.
Tijdslijnen in het werkplan kunnen dan ook hierdoor in de knel raken. We zijn ons hiervan bewust en gaan
hierover in contact met TSN ). Wel verzoek om te beginnen daar waar kan met de
uitwerking/uitzoekwerk en betrekken van betrokken personen.

 Gisteren heeft TSN een presentatie gegeven over de DRI route. Als het goed is wordt de presentatie gedeeld
(zodra ontvangen zal ik deze in dit verband delen).
Hierin werd duidelijk dat ook Roland Berger onderzoek niet definitieve antwoorden zal geven over de business
case investering van de Direct-To-DRI route van TSN.  stuurt nog een korte terugkoppeling van het
overleg door.

 Aanstaande vrijdag is er een overleg tussen  en TSN ( ). Hierin
zal ook over stand van zaken Roland Berger onderzoek gesproken worden en belang van levering informatie
benadrukt worden.
Hierover zal ik terugkoppelen. Mocht informatie-aanlevering uitblijven, dan was voorstel van  om een
brief op te gaan stellen richting TSN met daarin zwart-op-wit vraag naar benodigde informatie om stappen te
kunnen zetten aan onze kant.

  heeft ook aangegeven gesprek tussen CIE en MEZK nog niet in november te willen laten plaatsvinden.
Eerst maar eens op hoog-ambtelijk niveau, waarbij ook op basis van de inhoud gesproken kan worden met de
CIE. Dit zal dus in latere fase plaatsvinden (samenwerking tussen 

Overzicht vervolgacties: 
  plant iedere week op woensdag uurtje KERNTEAM-PLUS overleg in. Kort wordt daar door een ieder stand

van zaken gegeven van de deelonderwerpen.
Agenda en stukken worden maandag einde dag gestuurd. Mochten er additionele punten/stukken zijn voor de
groep om te ontvangen, dan graag uiterlijk maandag 16.00uur naar mij en  versturen.

  stuurt terugkoppeling overleg DRI route TSN.
 Rein plant gesprek in met  over de business case. Uitvraag is gedaan,  is met vakantie,

verwachting volgende week.
  heeft ook navraag gedaan voor gesprek volgende week detail niveau business case uitvraag staat bij

TSN  ik verwacht vrijdag antwoord en vervolg
 :  gaf zojuist aan dat hij het bij deelonderwerp steunopties ook van belang vindt dat SDE++

team gaat werken aan oplossing subsidiëring van waterstofprojecten onder de SDE++ (dus breder dan alleen
voor TSN, maar als structurele oplossing). En als dat niet werkt, hoe dan wel? Kan jij dit punt meenemen?

 Toezegging  verzending stukken (zie bijlage):
o Voor :
 Mailtje naar TSN t.a.v. onpasbaarheid SDE voor DRI route (email bijlage FW: DRI&subsidie)
 Vraag  t.a.v. contact persoon EU subsidies – @rvo.nl). Ook ter

volledigheid nog het rapport met factsheets NL/EU instrumentarium dat vorig jaar is opgesteld in de
bijlage.

 Ook is eerder gekeken vanuit TSN team nog met  gekeken naar mogelijke subsidies (zie
mail RE:wekelijkse bijpraat , het excel doc)

o Voor :
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 CES (par 3.6 geeft de tata wijzigingen (heel kort) weer, wellicht verouderd omdat is opgesteld obv
Everest en niet DRI)

 Routekaart elektrificatie (Routekaart Elektrificatie Industrie | Tweede Kamer der Staten‐Generaal)
 Mail TSN t.a.v. TIKI/JFF/Elektrificatie (denk alleen interessant voor randvoorwaarden deel t.a.v.

aannames waterstof/infrastructuur in NL etc).

  van start met uitwerking deelonderwerpen werkplan.
 verwerkt David’s opmerkingen op het werkplan, met name wordt er nog een planning toegevoegd. Volgt

volgende week.

Tot volgende week woensdag! 

Groet, 
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Van:
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 19:06
Aan:
Onderwerp: FW: DRI & subsidie

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Ook nog een goede om te hebben. Onderstaande tekst is voordat deze naar TSN is gegaan nauw afgestemd met 
. 

Van:    
Verzonden: woensdag 24 februari 2021 11:24 
Aan: '  
CC:  

 
Onderwerp: DRI & subsidie 

Hi ,  

Jullie hebben gevraagd naar de subsidiemogelijkheden voor de toepassing van DRI, nu, en, voor zover daar een 
inschatting van te maken valt, in de toekomst.  

Op dit moment is DRI niet subsidiabel onder de SDE++. Er zijn daarmee geen mogelijkheden voor exploitatie-
ondersteuning. Wel is toepassing van DRI mogelijk subsidiabel onder de CO2-reductiecode van de EIA en de VEKI 
(mogelijk te combineren met de BIK, dat levert nog iets extra’s op). Dit zijn investeringssubsidies, en de 
maximale hoeveelheid steun voor projecten die anderszins in de SDE++ zouden passen en daarin een relatief 
grote onrendabele top hebben is daarmee binnen de EIA en de VEKI significant lager dan binnen de SDE++. Een 
ander punt van aandacht is de omvang van het project ten opzichte van de maximale projectgroottes. Voor meer 
informatie verwijzen we graag naar de website van RVO met informatie over de EIA en de VEKI. Indien er 
innovatieve aspecten aan de toepasisngen van DRI door TSN zitten zou je ook kunnen kijken naar het 
innovatieinstrumentarium. Wederom, ik denk dat de omvang van jullie project dat wel tot een lastige ‘fit’ maakt, 
maar zie vooral de voorwaarden op de website van RVO.  

Het is onwaarschijnlijk dat DRI op de korte termijn (binnen 1 of 2 jaar) onder de SDE++ ingepast zou kunnen 
worden. Daar zou een onderzoek naar de techniek aan vooraf moeten gaan, waarbij in ieder geval (naast alle 
reguliere checks) kritisch gekeken zou worden naar het feit dat deze techniek bij een zeer beperkt aantal partijen 
in Nederland toegepast zou worden en wat de CO2-uitstoot van de vervangende techniek zou zijn. Daarnaast is de 
SDE++ een op kosteneffectiviteit gebaseerd instrument, waarbij CO2-reductie in 2030 het doel is. DRI zou in dat 
opzicht bekeken moeten worden tegen de alternatieven. Het kan wel zijn dat een aantal wijzigingen in het 
subsidie-instrumentarium DRI aantrekkelijker zouden maken – zie bijvoorbeeld het rapport van Van Geest. Maar 
goed, dat is allemaal speculatie over toekomstige ontwikkelingen. Hoe dan ook zijn bovenstaande punten allemaal 
afhankelijk van politieke ontwikkelingen, en van voortschrijdend inzicht.  

Uiteraard altijd bereid tot een nadere toelichting. En dit geheel moeten we ook nog eens bezien in de context van 
de nieuwe plannen van DRI parallel aan CCS de komende jaren, hoop dat we daar snel over door kunnen spreken. 

Groet, 
 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Van:
Verzonden: woensdag 15 september 2021 16:00
Aan:
CC:
Onderwerp: CES NZKG
Bijlagen: Aanbiedingsbrief CES 1.0 NZKG 15-09-2021.pdf; CES 1.0 NZKG 15-09-2021.pdf

Hot of the needle; CES NZKG (nog niet zelf gelezen). Weet nog niet of dit relevant is voor Tata debat morgen 

Met vriendelijke groet, 
 

Beleidsmedewerker 

.......................................... 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | gang A‐noord 3e verdieping 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

.......................................... 

M 06   

@minezk.nl

www.rijksoverheid.nl/ezk 

.......................................... 

Afwezig op vrijdagen 
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noordzeekanaalgebied

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
t.a.v. secretariaat PIDI
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Projectbureau
Noordzeekanaalgebied
T.a.v.
Tel.: +31

tnoord-holland.nl

IJmuiden, 15 september 2021

Betreft: Cluster Energie Strategie 1.0
Noordzeekanaalgebied

Geachte heer ,

“De energietransitie zorgt voor grote uitdagingen in Nederland. Als we onze
jeugd een duurzame toekomst willen geven, dan kunnen we niet wachten en
moeten we nu echt aan de slag.”

Met deze zin start de Cluster Energie Strategie 1.0 van het
Noordzeekanaalgebied (CES 1.0 NZKG), die wij u hierbij aanbieden.

Het industriecluster NZKG heeft een gezamenlijke ambitie om de
doelstellingen van het Klimaatakkoord in het NZKG te halen. Daarbij zijn
gezondheid, leefbaarheid en integrale belangenafweging belangrijke
randvoorwaarden. Zo willen we de kansen die de energietransitie met zich
brengt ten volle benutten. Samen kunnen we dan de uitstoot van C02 met
50°h verminderen in 2030 (t.o.v 1990) en eveneens ook de fijnstof en NOx
emissies met 35% reduceren.

Wat is er nodig
Voor het realiseren van de ambities zijn een groot aantal C02-
reductieprojecten nodig, met allemaal één basisvoorwaarde: de juiste
energie- infrastructuur. In deze CES 1.0 beschrijven we de energie
infrastructuurprojecten, die nu noodzakelijk zijn om de transitiepaden van
de industrie tijdig te faciliteren.

De benodigde energie-infrastructuur projecten van nationaal belang zijn:
1. Een verzwaring van het elektriciteitsnet (8 deelprojecten)
2. Een ‘Regional Integrated Backbone’ (RIB) NZKG voor waterstof
3. Een systeem voor afvang en distributie van C02

De geïnventariseerde projecten van regionaal belang zijn:
1. Een stoomnet in de haven
2. Een lokaal waterstofnet in de Amsterdamse haven (H2avennet)
3. Een waterstofnet voor Zaandam (ZaannetH2)
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4. Een regionale verzwaring van het elektriciteitsnet
5. Een (rest)warmtenet van de industrie in de IJmond

Ten aanzien van de genoemde projecten worden actuele ontwikkelingen in
het oog gehouden. De recente haalbaarheidsstudie van Tata en FNV (DRI
scenario) kan invloed hebben op de omvang van deze projecten (in het
bijzonder t.a.v. CCS en waterstof). In deze CES is daarom ook reeds een
eerste indicatie opgenomen van wat het DRI-scenario kan betekenen voor
de ingediende energie-infrastructuurprojecten. Aangezien Tata Steel de
keuze voor het definitieve scenario pas later dit jaar kan maken, willen wij
graag aandacht vragen voor het adaptieve karakter van deze CES.
Afhankelijk van het gekozen scenario zal de CES 1.0 indien nodig hierop
worden aangepast.

Vervolgtraject
En we zijn nog niet klaar: alle projecten die in de CES 1.0 hebben benoemd
zullen verder worden uitgewerkt in samenwerking met betrokken bedrijven,
netbeheerders, de provincie en gemeentes.

De projecten in de CES 1.0 worden door PIDI uitgewerkt in de startnotities
ten behoeve van het MIEK en de regionale programmering zal worden
uitgewerkt in het kader van het Uitvoeringsprogramma Energietransitie
NZKG. Hierbij zal uitdrukkelijk aandacht zijn voor een zorgvuldige
ruimtelijke inpassing in het drukke Noordzeekanaalgebied.

In het Uitvoeringsprogramma Energietranstie NZKG wordt de samenwerking
tussen overheden, industrie, haven en netbeheerders voortgezet. De
realisatie van de benodigde C02-reductieprojecten van de industrie en
energie-infrastructuur projecten wordt ondersteunt door het Projectbureau
NZKG en de partijen van het Bestuursplatform Energietransitie NZKG.

Randvoorwaarden voor de uitvoering
Er is vertrouwen dat de industrie in het NZKG samen met de partijen in het
Bestuursplatform in staat is om de ambitie te realiseren, maar om te komen
tot een effectieve en tijdige uitvoering van de CES is meer nodig dan alleen
de inzet vanuit de individuele clusters.

Wij vragen dan ook van het Rijk dat er - op korte termijn - actie wordt
genomen op onderstaande randvoorwaarden:

a. Regulering van netbeheer van nieuwe energie-infrastructuren;
b. Financiering (waterstof, C02 en warmte) voor zowel productie

als infrastructuur.
c. Wettelijke vastlegging van milieucontouren waterstof en C02;
d. Meer mogelijkheden voor netbeheerders voor het uitvoeren

van hun wettelijke taak;
e. Inzet van instrumenten om grootverbruikers te bewegen om

zelf maatregelen te treffen om hun piekverbruik omlaag te
brengen;

f. Procesinnovatie in vergunningstrajecten.

Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak
Ten slotte vragen we aandacht voor de rol van het Rijk in de communicatie
rondom de energietransitie in de industrie als gezamenlijke, landelijke



opgave: proactieve, intensieve en langjarige landelijke communicatie over
de klimaatdoelen.

Bestuurlijk, politiek en maatschappelijk draagvlak begint bij bewustwording
over nut en noodzaak maar ook de kansen die deze transitie in zich heeft.
Ook is een heldere uitleg van de relatie tussen de verschillende trajecten en
besluitvormingsniveaus binnen de energietransitie van belang.

In dit kader vragen we als cluster ook aandacht voor de doorwerking en
besluitvormingsprecessen van MIEK-projecten op lokaal, politiek-bestuurlijk
niveau. Ook de verbinding en tijdige communicatie en participatie met de
inwoners verdient aandacht.

Wij zien uit naar een verdere samenwerking in de toekomst en vertrouwen
erop dat we samen onze ambities kunnen realiseren.

Met vriendelijke groeten,

Edward Stigter
Voorzitter Bestuurspiatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied
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Van:
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 16:07
Aan:
CC:
Onderwerp: Aanvullende informatie tbv haalbaarheidsstudie TSN-Tata
Bijlagen: TIKI-JFF; agenda en stukken t.b.v.  bespreking resultaten witte vlekken analyse SEIN

Hierbij.  
Ook mails/vraag gezien t.a.v. benoeming lid RvC, pak ik op. 
Gr  

--- 

, 

Volgende week spreken we elkaar weer tijdens het voortgangsoverleg op woensdag. Laten we dan verder ingaan 
op voortgang van het onderzoek. Ik ben benieuwd. Eerder had ik aangeboden om vanuit EZK ook een aantal 
documenten te delen die kunnen bijdragen aan informatie/aanname van cijfers o.b.v. eerdere studies voor het 
haalbaarheidsonderzoek. Zie ook de bijlage met de eerder verzonden stukken via . Daar wil ik graag het 
volgende op toevoegen: 

1. De routekaart elektrificatie vanuit het TKI-energie:
Deze is voor 95% gereed, en kan nuttig inzichten geven, bijv. voor de DRI route. Als jullie deze versie willen
inzien/gebruiken voor de haalbaarheidsstudie, staat  daar open voor en kunnen jullie, of Roland
Berger, daaromtrent contact op nemen met hem (+31 (0)  @tki-e-en-i.nl).

2. Aanvullende aanbevelingen voor de joint-fact-finding (JFF).
Wellicht ten overvloede en misschien al ondervangen in huidige dialoog tussen Tata en FNV, maar hierbij nog een
paar aantal aanbevelingen voor het proces/samenwerkingstraject in een JFF:
 Zorg voor een gezamenlijke vraagstelling --- maak de vraagstelling expliciet. Biedt ruimte aan alle deelnemers

om daar deelvragen bij te formuleren. Ook vragen, waarvan de één denkt het antwoord al te weten, moeten
meegenomen kunnen worden.

 Zorg voor een gezamenlijk referentiekader: welke cijfers en bronnen wil je kunnen raadplegen? Bijvoorbeeld
energiecijfers: die van PBL, IEA, Bloomberg of McKinsey verschillen van elkaar. En als je er meerdere wilt
raadplegen, hoe kom je dan tot een goede weging. Vermeldt daarbij altijd de gebruikte bronnen en leg de
opties aan de deelnemers van de JFF voor.

 Wees helder over je analysekader: gebruik je modellen? Welke aannames zitten dan in die modellen? (bij de
JFF CCS hebben we het Kalavastamodel gebruikt, maar was er onvoldoende consensus over de input van
aannames)

 Accepteer dat je op basis van dezelfde feiten nog steeds een andere weging van de feiten kunt houden --- dan
is het bijvoorbeeld van belang om afspraken te maken, hoe je de komende tijd monitort hoe de
ontwikkelingen zich daadwerkelijk voordoen (voorbeeld: hoe ernstig is het risico A, B of C?).  Voorbeelden van
risico’s voor de Tata-case: tijdig beschikbare infra, kosten van elektriciteit en (groene?) waterstof,
marktontwikkelingen, en dergelijken.

Tot slot heb ik ook het SEIN-rapport toegevoegd, o.m.  heeft de begeleiding van de JFF hiervoor 
gedaan. Dit stuk is openbaar. 
Los van de inhoud (die op zich ook erg interessant is omdat het de systeemvraagstukken van de energietransitie 
behandelt) staat er ook wat in over de aanpak. Zie voor wat betreft de aanpak vooral bijlage 1 van de EDN-
handreiking. 

Hoop dat dit additioneel kan helpen bij de haalbaarheidsstudie. 

Tot volgende week. 

Groet, 
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SEIN notitie: Witte vlekken verkenning 1 

Wittevlekkenanalyse - functies en samenwerkingsaanpak 
SEIN ‘orkestratie systeemintegratie energietransitie in Neder-
land’  

Definitief 

Auteurs:  

Versie: 30 november 2020 

0. Samenvatting, aanbevelingen en volgende stappen

Om het energiesysteem van de toekomst vorm te geven zal, veel meer dan in het verleden, af-
stemming nodig zijn tussen de ontwikkeling van het (duurzame) energieaanbod, de vraag en de 
infrastructuur. Naast technisch-economische systeemintegratie vergt dat organisatorische en re-
gulatorische veranderingen. Een aantal brancheorganisaties en bedrijven heeft onder de noemer 
SEIN (Systeemintegratie Energie In Nederland) een ‘Handreiking’ opgesteld voor publieke, semi-
publieke en private partijen en overheden om de noodzakelijke systeemintegratie beter te orke-
streren. Dat is hard nodig, zonder systeemintegratie loopt de energietransitie spaak.  

Als vervolg op deze Handreiking heeft de initiatiefgroep SEIN bekeken hoe en waar de organisatie 
van systeemintegratie het best kan worden belegd en geborgd. Daarvoor is nodig 

a. dat het gehele energiesysteem en de keten wordt bekeken: het veranderende aanbod van
energie, de vraagsectoren industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en land- en tuin-
bouw, en de benodigde flexibiliteit en infrastructuur voor elektriciteit, gasvormige ener-
giedragers waaronder waterstof, warmte en CO2

b. dat sleutelspelers betrokken en gecommitteerd zijn om in gezamenlijkheid plannen te ma-
ken en afwegingen en investeringen voor te bereiden

c. en dat afstemming en samenwerking over systeemintegratie een structureel, continue ka-
rakter heeft

Sinds de start van SEIN zijn er vele initiatieven opgekomen die verschillende aspecten van sys-
teemintegratie bestrijken. Twee ervan voldoen in combinatie in grote mate aan de randvoorwaar-
den en behoeften a., b., en c. hierboven die in SEIN zijn geformuleerd: het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van het ministerie van EZK1, waarin de besluitvorming 
wordt voorbereid, en het programma II3050 (Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050) dat de 

1 Inclusief het te ontwikkelen afwegingskader voor het MIEK zoals door het Kabinet beschreven in de Kabi-
netsreactie op het TIKI rapport.  
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informatie en inzichten die nodig zijn om de infrastructuur te plannen in het licht van de verande-
ringen aan de vraag- zowel als aanbodzijde. Als het samenspel tussen MIEK en II3050 goed wordt 
georganiseerd dan vormt zich een combinatie waarin alle aspecten van systeemintegratie ade-
quaat kunnen worden verkend en richting afweging, besluitvorming en investeringen kunnen wor-
den gebracht.  

Om dat goed te kunnen doen, zijn in de ogen van de Initiatiefgroep SEIN nog een aantal stappen 
te zetten. Deze drie hoofdaanbevelingen bespreken we graag nader met MIEK en met II3050 in 
gezamenlijkheid:  

1. Expliciteer de samenhang en koppeling tussen het II3050-MIEK ( zie hiervoor onder an-
dere de schets in de figuur hieronder). Zorg daarbij voor goede organisatorische en pro-
cesmatige samenhang en maak de onderlinge verhouding en relatie expliciet.

- Regel dat II3050 de input levert voor MIEK
- Ontwikkel het afwegingskader liefst gezamenlijk en op transparante wijze
- Stel veilig dat MIEK de volle breedte en lengte van het energiesysteem bestrijkt
- Leg vast hoe de wisselwerking met verschillende programma’s en planprocedures

is: RES, CES, programma energie hoofdstructuur, PIDI e.a. Deze programma’s le-
veren waardevolle input aan MIEK/II3050, en omgekeerd kunnen afwegingen die
in MIEK/II3050 worden gemaakt op hun beurt weer de mogelijkheden voor andere
programma’s en plannen beperken of verruimen.

2. Besteed expliciet aandacht aan de internationale dimensie van het energiesysteem.
Werk deze dimensie verder uit en maak de relatie en verhouding tot buitenlandse ontwik-
kelingen en lopende trajecten/verkenningen helder en inzichtelijk.
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3. Commitment: zorg voor voldoende hardheid van de afspraken tussen de ketenpartijen
en zorg voor goede financiële kaders en  voldoende financiele middelen om de investe-
ringen te faciliteren.

De in SEIN samenwerkende partijen hebben er vertrouwen in dat als deze aanbevelingen worden 
gevolgd er een goed model ontstaat om de energievoorziening van de toekomst in een goed sa-
menspel tussen overheid, private en (semi-)publieke marktpartijen vorm te geven en te realiseren. 
Daarbij wordt opgemerkt dat dit ook een lerend proces is waarbij de koppeling tussen II3050 en 
het MIEK volop in ontwikkeling is. De witte vlekken kunnen dan ook worden gezien als aandachts-
punten en aanbevelingen voor de verdere uitwerking.   

De Initiatiefgroep SEIN neemt op zich de ideeën die hier zijn samengevat diepgaand met betrok-
ken partijen te bespreken, en stelt de in SEIN gemobiliseerde samenwerking en denkkracht be-
schikbaar om het proces verder te helpen. Later in 2021 zal een nieuwe verkenning naar de stand 
van systeemintegratie worden geëntameerd om gezamenlijk te bepalen hoe de ontwikkelingen 
vorderen en of en welke inzet dan nodig is.  

1. Aanleiding

In het kader van het project SEIN – Systeemintegratie Energie in Nederland is geconcludeerd dat 
het energiesysteem van de toekomst een goed afgestemd samenspel tussen producenten van 
energie, infrabedrijven, gebruikers van energie en overheden vergt. Dit samenspel komt niet van-
zelf op gang. Er is behoefte aan een ‘organisatie‘ die de verantwoordelijkheid neemt om het ge-
wenste samenspel te orkestreren, zodat de doelstellingen uit het Klimaatakkoord op efficiënte en 
effectieve wijze gerealiseerd kunnen worden (EDN, Handreiking SEIN, 2020). ‘Organisatie’ tussen 
aanhalingstekens, omdat de vorm die passend is nog moet worden gevonden, het gaat om de 
functies die nodig zijn.  

De bij SEIN betrokken partijen (KVGN, TenneT, NVDE, Energie Nederland, VNCI, VNO-NCW, 
EBN, Gasunie, GasTerra, NOGEPA, en Shell) hebben dit initiatief gestart om te onderzoeken wat 
er nodig is om binnen Nederland goed invulling te gaan geven aan deze integrale orkestratiefunc-
tie. Het verdient de voorkeur om deze functie te koppelen aan een of meer bestaande initiatieven 
rond systeemintegratie in de energietransitie, c.q. aan een organisatie die vergelijkbare activitei-
ten als kerntaak heeft.  

Hiertoe is een wittevlekken analyse uitgevoerd. Daarin is onderzocht welke functies, benodigd 
voor orkestratie, al vervuld worden binnen lopende initiatieven en organisaties, welke nog niet, en 
hoe zogenaamde witte vlekken dan mogelijk op te pakken zijn zodanig dat de orkestratiefunctie 
volledig ingevuld wordt.   

In deze korte notitie beschrijven we de resultaten van de witte vlekken analyse. Daarbij merken we 
hier op dat deze analyse is gebaseerd op enkele gesprekken en een aantal documenten op basis 
waarvan een inschatting wordt gemaakt van de (mate van) invulling van de geschetste SEIN-func-
ties. Deze notitie zou de basis kunnen vormen voor een proces waarbinnen, samen met de onder-
zochte lopende initiatieven, de beoogde orkestratie functie ingevuld kan worden.    
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2. Aanpak

Op basis van de SEIN-handreiking is een checklist opgesteld (zie bijlage 1). Hierin staan de functies 
beschreven die nodig worden geacht voor het orkestreren van systeemintegratie in Nederland. 
Daarnaast zijn de factoren uitgewerkt die van belang zijn voor succesvolle samenwerking rond sys-
teemintegratie (zoals geïdentificeerd in de handreiking). Op basis van deze functies en factoren is 
gesproken met een selectie van initiatieven en lopende beleidstrajecten op gebied van systeemin-
tegratie in Nederland om te bezien in hoeverre deze al in de beoogde functies voorzien, of dat er 
nog witte vlekken bestaan.   

Als eerste stap is een selectie gemaakt van initiatieven op het domein van systeemintegratie in 
Nederland en die in potentie de volle breedte van de aanpak van systeemintegratie van Nederland 
kunnen vervullen (zie bijlage 2 voor de selectie-aanpak en de longlist). Daarbij is vooral gekeken 
naar de volgende afkapcriteria in de checklist, de factoren die onderscheidend en kenmerkend zijn 
om systeemintegratie op landelijk niveau te kunnen orkestreren2.  Het betreft deze afkapcriteria:  

• De breedte van de energiedragers en de schakels in de keten (scope) die beschouwd wor-
den,

• De mate van betrokkenheid en commitment van relevante stakeholders en
• Het structurele karakter van het initiatief om de resultaten over de jaren heen te kunnen

borgen.

Op basis van de criteria zijn uit de longlist de volgende twee initiatieven geselecteerd (shortlist): 

• II30503

• TIKI/MIEK4

Deze beide trajecten onderscheiden zich doordat het initiatieven zijn die op structurele basis wer-
ken aan gezamenlijke kennisontwikkeling en samenwerking in de energieketen c.q. het energies-
peelveld in de volle breedte, doordat een breed palet aan partijen is betrokken en gecommitteerd en 
private en publieke partijen samenwerken aan de realisatie van de klimaatafspraken.  

Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) 

Het II3050-proces van Gasunie, Tennet en de regionaal netbeheerders richt zich op het inzichtelijk 
maken van de gevolgen voor flexibiliteit (waaronder conversie en opslag) en infrastructuur voorbij 

2 Als niet grotendeels aan deze criteria wordt voldaan is onze inschatting dat er een onvoldoende basis om 
eventueel invulling te kunnen geven aan de brede orkestratie functies zoals die gedefinieerd zijn in de hand-
reiking en checklist. 
3 II3050: Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 van Gasunie, Tennet en de regionaal netbeheerders 
4 TIKI/MIEK/PIDI: Taskforce Infrastructuur Klimaat Industrie en het Meerjarenprogramma Infrastuctuur 
Energie en Klimaat, PIDI: nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie 
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2030 op basis van een viertal vraag- en aanbodscenario’s, om de betekenis daarvan voor het infra-
structuurnetwerk en benodigde investeringen daarin te identificeren. In dit proces wordt naar de 
gehele keten van vraag, infrastructuur, flexibiliteit en gebruik gekeken, met een accent op de stra-
tegische planning van flexibiliteit en infrastructuur. Het genereren van kennis en inzicht is het 
hoofddoel, niet het daadwerkelijk orkestreren en afstemmen van planningen, besluiten en inves-
teringen. De kennis en inzichten die in II3050 ontstaan vormen ook een wezenlijke basis voor ver-
dere afstemming (in andere trajecten).  

Taskforce Infrastructuur Klimaat Industrie/ Meerjaren Infrastructuur Energie en Klimaat (TIKI/MIEK) 

Het TIKI/MIEK-proces van het Ministerie van EZK is gericht op het verduurzamen van de industrie 
in Nederland door de energie- en grondstoffentransitie en de aanpassingen aan de infrastructuur 
die daarvoor nodig zijn. Dit proces richt zich primair op de keten van infrastructuur-opslag en ge-
bruik in de industrie, met aandacht voor de energieopwekking en energiedragers die de industrie 
nodig heeft om de klimaatemissies sterk te laten dalen. Hierbij wordt de industrietransitie van-
wege de grote impact gezien als motor voor de energietransitie in andere sectoren, zoals de ge-
bouwde omgeving, mobiliteit en ook voor de energieopwekking.  NB. Als we in deze notitie spre-
ken over het TIKI/MIEK spreken we over het geheel van het MIEK, het afwegingskader, PIDI en de 
CESsen zoals geschetst in de kabinetsreactie op het TIKI.  

Aan de hand van de checklist is gesproken met betrokkenen elk van de twee initiatieven. Hierbij is 
voor het TIKI/MIEK-proces gesproken met Carolien Gehrels, voorzitter van de Taskforce TIKI. 
Daarnaast is de Kabinetsreactie op het TIKI van half oktober meegenomen in deze analyse. Ook is 
er gesproken met de kwartiermaker MIEK John Butter. De precieze wijze waarop het MIEK gaat 
opereren is nog in ontwikkeling, de analyse die we hieronder geven doen we dus op basis van de 
brief waarin de kabinetsreactie is verwoord en de gesprekken.  

Hieronder worden de bevindingen van de witte vlekken-analyse geschetst. 

3. Wittevlekken-analyse

In zowel het II3050-proces als de geschetste MIEK-aanpak in de kabinetsreactie op het TIKI-advies, 
wordt gewerkt aan een intensieve samenwerking tussen overheid en marktpartijen rond energie-
ketens. Uit onze verkenning blijkt dat beide processen op veel onderdelen invulling geven aan de 
geïdentificeerde SEIN-functies en -aanpak en dat een forse stap lijkt te worden gezet naar het in-
vullen van de nationale orkestratie van systeemintegratie met het MIEK. 

Tegelijkertijd zijn er verschillen in de mate waarin deze initiatieven het systeem als geheel bestrij-
ken (keten en systeemintegratie), wie betrokken worden en de wijze waarop de initiatieven de 
verkregen inzichten vertalen naar orkestratie. En lijkt er een aantal witte vlekken te zijn. Die schet-
sen we hieronder aan de hand van drie belangrijke onderdelen, die een uitwerking zijn van afkap-
criteria 1 en 2 zoals genoemd in hoofdstuk 2. In afkapcriterium drie ‘structurele karakter’ wordt 
voor zowel II3050 als MIEK voorzien in een voortdurend iteratief proces. 
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1. Dekking systeem/keten: De mate waarin het systeem als geheel wordt bestreken (alle rele-
vante energiedragers) en welke onderdelen van de keten worden betrokken.  Dit gaat voor
systeemintegratie om de volgende onderdelen:

a. Energieopwekking (aanbod)
b. Infrastructuur
c. Flexibiliteit (waaronder conversie en opslag, maar ook andere opties zoals hybride

systemen, vraagsturing, aanbodsturing etc)
d. Energiegebruik (vraag): de sectoren die energie gebruiken (mobiliteit, landbouw,

gebouwde omgeving en industrie)
2. Betrokken spelers: welke partijen worden betrokken en representeren zij de verschillende

onderdelen van het systeem
3. Orkestratie: wijze waarop de inzichten en samenwerking worden vertaald naar orkestratie

in tijd en ruimte en concrete afspraken. Hier onderscheiden we 3 niveaus:
a. Afstemming over de informatie en inzichten
b. Gezamenlijke planvorming en voorbereiding investeringen
c. PPS – publiek – private samenwerking met gecommitteerde investeringsbesluiten

over de gehele keten

Een laatste onderdeel noemen we apart: vertrouwen of eigenlijk toe vertrouwen. Dit is de mate 
waarin sleutelspelers geloven dat het initiatief gaat doen wat het zegt te gaan doen én het ver-
trouwen hebben dat ze in een open proces hun argumenten en belangen kunnen delen en dat die 
ook zorgvuldig worden meewogen. En dus de orkestratie aan een initiatief toe vertrouwen. In de 
punten 1 t/m 3 kan nog zo goed voorzien zijn, als het initiatief op een of ander wijze onvoldoende 
vertrouwen krijgt, wordt het toch moeizaam. We maken daar zelf geen eigen inschatting van, 
maar nodigen de lezer uit dat wel te doen.  

In onderstaande tabel beschrijven we grofmazig het II3050 en MIEK aan de hand van deze 3 crite-
ria. In bijlage 3 staat een uitgebreidere beschrijving van deze twee initiatieven aan de hand van de 
checklist.  

Tabel 1: overzicht belangrijke SEIN aspecten bij II3050 en MIEK gebaseerd op de interviews en de be-
schikbare documenten (zie bijlage 3) 

II3050 MIEK 
1. Dekking energiesysteem en 
keten 

• Accent op flexibiliteit en  in-
frastructuur (alle modalitei-
ten, alle sectoren) 

• Vraag en aanbod via scena-
rio’s 

• Accent op vraag Industrie 
• Infrastructuur 
• Energie opwekking/ opslag 

2. Betrokken spelers • Infrabedrijven (landelijk en 
regionaal) 

• Overheid (EZK, BZK, FIN, 
VNG, IPO, NPRES) 

• Industrie: VEMW, VNCI, 
VNPI, ISPT, TKI/TNO 

• Opwek (inclusief warmte, 
CO2): Energie NL, Vattenfall, 

• Overheid (departementen, 
decentrale overheden) 

• Industrie: basisindustrie, 6 
clusters 

• Energieproducenten 
• Infrabedrijven 
De precieze betrokkenen zijn 
nog in ontwikkeling bij EZK. 



SEIN notitie: witte vlekken analyse 7 

RWE, Gasterra, Essent, Hol-
landSolar, Energie Samen 

3. Orkestratie b. Afstemming over de infor-
matie en inzichten 

b. Afstemming over de infor-
matie en inzichten 

c. Gezamenlijke planvorming 
en investeren 

4. Bevindingen

Hieronder worden de twee initiatieven TIKI/MIEK en II3050 op de drie criteria beschreven: dekking 
energiesysteem/keten, betrokkenheid spelers en orkestratie.  

Dekking energiesysteem/keten 

Voor TIKI en het bijbehorende MIEK ligt het zwaartepunt op de industrie, de infrastructuur die 
daarvoor nodig is en het MIEK benoemt aanvullend het belang van energieopwekking. De link met 
andere sectoren, te weten landbouw, mobiliteit en gebouwde omgeving wordt wel genoemd 
maar het is niet duidelijk hoe deze wordt gelegd (witte vlek). Voor het MIEK wordt aangegeven 
dat een verbinding wordt gelegd naar de RES (gebouwde omgeving) en een link wordt gelegd met 
de notitie Laadinfrastructuur (mobiliteit). Hoe deze link precies wordt vormgegeven is niet duide-
lijk (witte vlek). In TIKI/MIEK wordt het belang van het buitenland voor de ontwikkelingen be-
noemd. Hoe de koppeling met het buitenland (import/export) precies wordt geborgd is niet duide-
lijk (witte vlek).  

Voor II3050 ligt het accent op de infrastructuur op basis van vier scenario’s voor vraag en aanbod-
zijde. Hier wordt gekeken naar de volle breedte (alle energiedragers) van het systeem en de ge-
hele keten. Ook wordt verbinding gelegd met de regionale ontwikkeling (via de RESsen en de 
CESsen). II3050 heeft een nationale scope, waarbij een relatie wordt gelegd met buitenlandse ont-
wikkelingen (import, export, transport). De scope is inherent op Nederland gericht en niet op in-
ternatinale systeemintegratie.   

Betrokkenheid spelers 

Voor het MIEK worden overheidspartijen (rijk en decentrale overheden), industrie (6 clusters), 
energieproducenten (precieze invulling nog onbekend) en de infrastructuurbedrijven betrokken. 
De precieze invulling en mate van betrokkenheid van de partijen vooral vanuit het energieaanbod 
is nog onduidelijk. De verbinding met de andere sectoren (landbouw, mobiliteit, gebouwde omge-
ving) zou vooral via de CESsen moeten worden gelegd. Hoe deze verbinding in de praktijk tot 
stand wordt gebracht en of dat voldoende is, is vooralsnog onduidelijk (witte vlek).   

Voor II3050 geldt dat er vanuit de verschillende onderdelen van de keten partijen worden betrok-
ken en daarmee de breedte van de keten wordt meegenomen in het proces. De logica achter de 
selectie/keuze van partijen is niet altijd direct te doorzien.  
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Orkestratie 

MIEK richt zich op gezamenlijke inzichten, planvorming en investeringen, in industrie, bij overhe-
den en energieproducenten (een deel van het geheel). Het Rijk neemt hier een sterkere rol in sys-
teemintegratie. Er zijn daarbij nog vragen die beantwoord moeten worden over de precieze invul-
ling van deze rol, met name op het gebied van de organisatie waarmee integrale systeemafwegin-
gen (moeten) worden geborgd.  Hoe wordt ervoor gezorgd dat afwegingen integraal gemaakt 
worden? Het MIEK is opgezet vanuit het perspectief van de verduurzaming van de industrie en de 
en de hiervoor noodzakelijke infrastructuur. Vraag is hoe sectoroverschrijdende systeemintegratie 
op nationaal niveau wordt geborgd en hoe partijen buiten industrie, infrastructuur en energiepro-
ductie worden betrokken(witte vlek). En hoe wordt de koppeling gemaakt met de andere (natio-
nale) programma’s zoals onder andere de RES, de CES, het programma Energie Hoofdstructuur 
(PEH), het nationaal programma Noordzee, de Noordzee Energie Outlook (NEO), de Investerings-
plannen van de netbeheerders (IP’s), het IBO, de regionale systeemstudies, de nationale agenda 
laadinfrastructuur, transitievisies warmte en de wijkuitvoeringsplannen (witte vlek).  Ook de kop-
pelling naar niet gereguleerde markten zoals H2, CO2 en warmte is nog onduidelijk (witte vlek). 
Ook de koppeling tussen infrastructuur en stimulering van vraag en aanbod, via het stimulerings-
instrumentarium is nog onduidelijk (witte vlek).  

Voor het MIEK is aangegeven door EZK dat een strategisch afwegingskader wordt ontwikkeld om 
te bepalen welke initiatieven van nationaal belang zijn. Het afwegingskader werkt op drie aspec-
ten: inhoudelijke keuzes, regie om alles bij elkaar te brengen en de ruimtelijke inpassing. Dit afwe-
gingskader geeft richting aan welke investeringen wel en niet vanuit het Rijk ter hand zullen wor-
den genomen. Hierbij wordt ook gekeken naar de financiering en het instrumentarium, zijn deze 
keuzes haalbaar. Hiertoe wordt gekeken hoe de risico’s van het naar voren halen van besluiten, 
zoals het voorlooprisico verminderd kunnen worden. Deze risico’s gelden niet alleen voor de infra-
structuur maar ook breder voor vraag en aanbod. Dat hoort erbij: het MIEK inventariseert, geeft 
duiding, signaleert en geeft een afstemmingskader. Met dit afwegingskader worden keuzes in-
zichtelijk gemaakt en voorbereid, zodat daar politieke besluitvorming over kan plaatsvinden. Deze 
keuzes liggen niet altijd bij het MIEK, maar kunnen ook in andere trajecten genomen worden. De 
precieze uitwerking van het afwegingskader is in ontwikkeling. De ambitie lijkt te zijn dat dit afwe-
gingskader de breedte van het systeem en de keten beziet, maar we horen ook geluiden dat dit 
afwegingskader met name dient om te komen tot besluiten over de grote infrastructurele pro-
jecten. Hierdoor is voorlopig nog onduidelijk of het afwegingskader breder of smaller werking zal 
hebben (witte vlek).  Hierbij is nog onduidelijk of dit afwegingskader een eenmalige activiteit is of 
dat dit regelmatig wordt bijgesteld en besproken en hoe dit wordt doorvertaald naar de samen-
hangende processen zoals RES, Investeringsplannen etc. (witte vlek).  

Duidelijk is dat hierbij de regie ligt bij de rijksoverheid. De andere betrokkenen geven input. Dit 
impliceert ook dat de rijksoverheid de afweging maakt en dat is iets anders dan de samenwerking 
organiseren en orkestreren. De mate van commitment van de andere betrokken partijen is daarbij 
onduidelijk (witte vlek). Ook is nog onduidelijk hoe precies de afstemming en besluitvorming ver-
der gaat verlopen tussen de betrokken partijen vanuit rijk, industrie en energieproducenten (witte 
vlek). Hoe de doorwerking vanuit het MIEK vervolgens plaatsvindt naar de regio’s (zoals de RES, 
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de CESsen etc.) is ook onduidelijk. Wat is precies de onderlinge relatie en verhouding (witte vlek). 
Vanuit het TIKI wordt het wettelijk verankeren van de afspraken bepleit en het beschikbaar maken 
van voldoende middelen voor voorinvestering (TIKI noemt 5-6 miljard euro).  

II3050 richt zich op het generen van kennis en inzicht, en niet op het daadwerkelijk orkestreren en 
afstemmen van planningen en investeringen, alhoewel van het generen en delen van kennis ook 
een zekere afstemming uitgaat. Deze aanpak leidt in eerste instantie voornamelijk tot no-regrets 
en maakt daarnaast inzichtelijk wanneer keuzes moeten worden gemaakt. Echter, er worden geen 
keuzes gemaakt in II3050 zelf, wel vindt enige mate van convergentie plaats in het proces door 
conclusies te trekken op basis van afgestemde uitgangspunten (witte vlek). De kennis en inzich-
ten die in II3050 ontstaan vormen een belangrijke basis voor verdere afstemming en besluitvor-
ming in andere trajecten en daarvoor is een nauwe samenwerking tot stand gebracht5. Echter, or-
kestratie, dat wil zeggen gezamenlijke planvorming, investeren buiten de no-regrets en publiek-
private samenwerking met hard commitment maken geen onderdeel uit van het II3050-proces 
sec, maar dit gebeurt dus als integrale afweging elders (in lopende processen, in nauwe samen-
spraak met EZK).  

Beide initiatieven werken volgens een adaptieve lerende aanpak, waarbij in de tijd plannen wor-
den bijgesteld en aangepast. Daarbij valt op dat het leren over de aanpak van systeemintegratie 
tussen initiatieven en projecten nog niet geadresseerd wordt. Er is beperkt kennisuitwisseling tus-
sen initiatieven en projecten over de beste aanpak (zoals in SEIN fase 1 geconstateerd is) en welke 
lessen daaruit getrokken kunnen worden zodat niet telkens dezelfde fouten worden gemaakt en 
zodat spelers elkaars afwegingen en dilemma’s beter begrijpen (witte vlek). Om de orkestratie 
goed te organiseren, kan het behulpzaam zijn ook dit lerende aspect tussen initiatieven en pro-
jecten te faciliteren.  

Kijkend naar beide trajecten concluderen we op basis van voorgaande dat geen van beide de orke-
stratie van de energietransitie in haar geheel ter hand neemt (witte vlek).   

 

5. Conclusies, aandachtspunten en aanbevelingen 
 

Met het II3050 en het TIKI/MIEK is er een goede start gemaakt met het invulling geven aan sys-
teemintegratie en de orkestratie daarvan. Er is daarbij nog ruimte voor verbetering door een 
goede wisselwerking. Het II3050-proces en het MIEK-proces gezamenlijk geven bij goede af-
stemming en samenwerking een behoorlijk goede dekking van de integrale energiesysteem-
keten, met een aantal witte vlekken zoals hierboven beschreven. Vanuit de SEIN initiatiefne-
mers bestaat de voorkeur om de SEIN-functies onder te brengen bij bestaande initiatieven om te 
voorkomen dat naast de veelheid aan initiatieven er weer een bijkomt.  

 
5 Er worden wel keuzes gemaakt in de infra ontwikkelplannen vanuit systeempersectief. Daarnaast worden op verzoek van EZK sys-
temconsequenties van ruimtelijke alternatieven in kaart gebracht. Op basis hiervan kunnen definitieve keuzes voor infrastructuuront-
wikkeling worden gemaakt, die landen in de investeringsplannen van de netbedrijven, met bijpassende ruimtelijke uitwerking (ontwik-
kelingsrichtingen in het Programma Energie Hoofdstructuur). 
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Een effectieve koppeling en wisselwerking tussen II3050 en MIEK/het afwegingskader zou een 
hele mooie basis kunnen vormen voor integrale besluitvorming, waarbij II3050 de functie heeft 
integraal opties en keuzes in kaart te brengen en het MIEK gaat om te komen tot keuzes voor de 
te realiseren ketens. Hier kan het samenspel tot stand gaan komen dat leidt tot integrale orkestra-
tie, als alle partijen over de hele keten en uit het gehele systeem op de juiste wijze betrokken wor-
den. Daarbij wordt opgemerkt dat ook de koppeling tussen II3050 en het MIEK nog volop in ont-
wikkeling is. De witte vlekken kunnen dan ook worden gezien als aandachtspunten en aanbevelin-
gen voor de verdere uitwerking. Orkestratie is ook een lerend proces waarbij het goed is regelma-
tig op de aanpak en voortgang te reflecteren en waar nodig bij te stellen. Dit vraagt een continu 
proces van leren, aanpassen etc..  

In de onderstaande figuur wordt een schets gegeven van de mogelijke koppeling tussen de ver-
schillende programma’s, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de koppeling tussen II3050 
en het MIEK en het bijbehorende afwegingskader (bron: bewerking van II3050).  

Figuur 1: schets mogelijke koppeling II3050 en MIEK (bewerking van II3050) 

De precieze samenhang met de lopende nationale plannen (zoals RES, Laadinfrastructuur, Ener-
giehoofdstructuur etc) is in dit figuur grof geschetst. Het is belangrijk verder te expliciteren hoe die 
samenhang en onderlinge relatie en verhoudingen precies vormgegeven wordt tussen ruimte, 
energie en infrastructuur en met de andere sectoren (gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw), 
zodat nauwe afstemming en effectieve wisselwerking goed plaatsvindt.  
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Door het II3050 en MIEK expliciet te koppelen, ontstaat een breed overzicht van de ontwikkelin-
gen, plannen op gebied van energie, infrastructuur en ruimte, en ontstaat een samenhangend pro-
ces van inzicht tot planvorming, besluitvorming en investeringen. Belangrijk is dat helder is op 
welke plek deze afwegingen gemaakt worden en op basis van welke criteria (figuur 1 het middel-
ste kader). De plek waar de afwegingen gemaakt worden tussen energie, ruimte en overige plan-
nen zou het afwegingskader van het MIEK zoals benoemd in de kabinetsreactie TIKI kunnen zijn 
als dit voldoende breed wordt ingestoken.   

Bij het koppelen van II3050 en MIEK bestaat nog wel een aantal witte vlekken zoals we hebben ge-
constateerd. De ontwikkeling van deze koppeling en processen is ontwikkeling, de witte vlekken 
bieden aanknopingspunten voor verdere uitwerking. Om de witte vlekken te adresseren benoe-
men we de volgende aandachtspunten en advies: 

1. Expliciteer de samenhang en koppeling tussen het II3050-MIEK ( zie hiervoor onder andere 
de schets in figuur 1). Zorg daarbij voor goede organisatorische en procesmatige samenhang 
en maak de onderlinge verhouding en relatie expliciet. Hierbij zijn een aantal aandachtspun-
ten:  

a. Zorg voor een heldere inbreng in het afwegingskader/MIEK van voldoende beschik-
baarheid van energieproductie in de plannen (opwek), flexibiliteit (zoals conversie 
en opslag) en vraag en aanbod van de andere sectoren (gebouwde omgeving, 
landbouw en mobiliteit). Besteed ook aandacht aan de vraag of de verwachtingen en 
prognoses reëel zijn en of er nog aanvullende maatregelen nodig worden geacht op 
het gebied van vraag, aanbod of infrastructuur en flexibiliteit (conversie en opslag)om 
deze met elkaar in evenwicht te brengen. Deze verbinding met andere sectoren kan 
deels worden gelegd door de Integrale Energiesysteem Verkenning (II3050) als input 
voor het MIEK te gebruiken. 

b. Betrek de breedte van de energieaanbieders en sectoren in het MIEK-proces en 
geef de verschillende partijen uit de gehele keten en het systeem een duidelijke plek 
aan tafel. Immers infrastructuur is niet alleen voor de industrie beschikbaar, maar ook 
voor andere gebruikers. Iedereen die betaalt heeft toegang tot de publiek gefinan-
cierde infrastructuur. Het MIEK kan daarmee nooit alleen voor de industrie zijn. Bo-
vendien, voor een effectief georkestreerd samenspel tussen publieke en private par-
tijen in de energietransitie zijn naast industrie en infrastructuur, ook de energievraag, 
het aanbod (opwek) en de infrastructuur van de andere sectoren van belang.  

c. Wisselwerking: Leg duidelijk de koppeling met de andere (nationale programma’s) 
zoals de RES, CES en programma Energie Hoofdstructuur, PIDI en andere pro-
gramma’s. Een goede wisselwerking en afstemming is nodig tussen de verschil-
lende nationale programma’s waarbij de onderlinge relaties en verhoudingen hel-
der moeten zijn. Zorg dat deze plannen op één tafel bij elkaar gebracht worden en in 
samenhang bekeken. Door inbreng van de Integrale Energiesysteem Verkenning in 
het MIEK kan dit deels worden ingevuld. 

d. Afwegingskader: het afwegingskader gaat een belangrijke rol spelen bij het brengen 
van samenhang en voor het maken van keuzes. Belangrijk is dat dit afwegingskader 
op een transparante manier en voldoende breed wordt ontwikkeld en gedeeld met 
de partners buiten de rijksoverheid. Immers, het doel is om samenhangende,richting-
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gevende en uitvoerbare kaders te ontwikkelen en bijbehorend middelen ter beschik-
king te stellen aan projecten van nationaal belang die de transitie versnellen. Door ge-
maakte afwegingen en keuzes op transparante wijze te ontwikkelen en te delen, 
wordt voorkomen dat initiatieven o.b.v. de meest sterke lobby worden beloond en an-
deren misgrijpen.  

e. Samenspel: Zelfs als alle andere factoren (keten, betrokkenheid, orkestratie) geadres-
seerd worden is de onderlinge dynamiek van belang. Uit ervaring merken we wel op
dat vis-à-vis een formeel overheidstraject partijen zich nog wel eens wat anders op-
stellen dan wanneer ze zelf mede-initiatiefnemer zijn, en omgekeerd ook de overheid
(markt)partijen vooral raadpleegt maar niet per se tot gezamenlijk optrekken komt.
De neiging bestaat regie in te vullen als controle in plaats van faciliteren van samen-
werking. Het komen tot een nieuw samenspel tussen partijen verloopt niet vanzelf.
Met SEIN namen de initiatiefnemers ook op zich te verkennen naar hun eigen rol en
bijdrage, vraag is hoe deze het best te organiseren om deze op de agenda te houden
en hoe te zorgen dat ook in de voorgestelde aanpak met koppeling II3050-MIEK-
voldoende aandacht wordt besteed aan een nieuw samenspel in plaats van te ver-
vallen in oude patronen.

2. Besteed expliciet aandacht aan de internationale dimensie van het energiesysteem. Werk
deze dimensie verder uit en maak de relatie en verhouding tot buitenlandse ontwikkelin-
gen en lopende trajecten/verkenningen helder en inzichtelijk. Veel van de mogelijkheden in
Nederland worden beïnvloed door de invloed van buitenlandse ontwikkelingen en mogelijkhe-
den. Er is import en export van energieaanbod en er zijn internationale markten die invloed
hebben op de economische en financiële mogelijkheden, bijvoorbeeld van de industrie die
moet investeren en vaak een buitenlandse eigenaar hebben en opereren in internationale
markten.

3. Commitment: zorg voor voldoende hardheid van de afspraken tussen de ketenpartijen en
zorg voor goede financiële kaders en  voldoende financiele middelen om de investeringen
te faciliteren.

a. voor infrabedrijven is een voldoende mate van zekerheid over de plannen van de indu-
strie noodzakelijk om uitbreidingen op te nemen in de investeringsplannen. En vice
versa. Hiertoe wordt het MIEK geintroduceerd.om te zorgen dat het MIEK zijn be-
oogde functie effectief vervult, is het in steeds sterkere mate concretiseren en vast-
leggen van commitment vanuit alle partijen uit de gehele keten nodig. Zorg dat de
afspraken voldoende hard zijn en kijk naar de gereguleerde en niet-gereguleerde
markten. Hiermee wordt de investeringszekerheid geboden en risico’s gedeeld (zodat
alle partijen ‘gelijktijdig door de hoepel’ kunnen springen). Vanuit II3050 wordt ge-
werkt aan een nadere uitwerking van een commitment funnel die mogelijk bruikbaar
is en een belangrijk element kan vormen van de besluitvorming in het MIEK.

b. Financiële middelen en randvoorwaarden: In het MIEK zal het gesprek over kaders
en randvoorwaarden voor projecten en investeringen naar verwachting ook gaan
plaatsvinden. Hier kan het gesprek over de haalbaarheid en knelpunten plaatsvinden
en eventueel kan de overheid instappen of andere zekerheden bieden als de markt
een bepaalde noodzakelijke stap niet oppakt. Dit laatste is van groot belang. Diverse
investeringen rond systeemintegratie kunnen op dit moment nog niet uit (negatieve
business case). Daartoe is bereidheid nodig voorinvesteringen te doen en voldoende
financiële middelen beschikbaar te stellen. De beschikbaarheid van deze middelen is
ongewis. Hierdoor bestaat het risico dat partijen in het kader van MIEK hard werken



SEIN notitie: witte vlekken analyse 13 

aan identificeren van projecten van nationaal belang, die vervolgens mogelijk geen 
doorgang vinden door onvoldoende zicht op rendement. Met deze onzekerheid is de 
energie- en industrietransitie niet gebaat. Leg in het MIEK de verbinding met de fi-
nanciële kaders en het instrumentarium en stel voldoende middelen beschikbaar. 

Verder zijn in tijdens onze verkenning nog een aantal aandachtspunten ingebracht die we hier kort 
samenvatten: 

• Urgentie: De ambities en het tijdpad van het Klimaatakkoord zijn helder. Voortgang en duide-
lijkheid zijn snel nodig, er is geen tijd te verliezen. Infrastructuurontwikkelingen kennen lange
ontwikkeltijden en de industrie kent haar eigen investeringscycli. Het snel opstarten met het
MIEK-proces met inachtneming van de aanbevelingen is daarmee urgent.

• Overzicht projecten: Bij het opstellen van deze witte vlekken analyse en in de voorfase van
het SEIN-project liepen wij ertegenaan dat het aan overzicht ontbreekt welke beleidstrajecten
en vooral ook projecten en programma’s op gebied van systeemintegratie lopen, op de diverse
schalen ((inter)nationaal, regionaal, lokaal). Aangezien dit overzicht ontbreekt bestaat er kans
op enerzijds dubbeltellingen en anderzijds op verdere witte vlekken. Ons advies is als een van
de eerste stappen te starten met het ontwikkelen van een dergelijk overzicht om een
‘landkaart’ van initiatieven te schetsen. Hiermee kunnen ook nieuwe gebieden in zicht ko-
men waar versterkte orkestratie nodig kan zijn. Bovendien geeft het betrokken partijen inzicht
in de mate waarin gewerkt wordt aan systeemintegratie en biedt dit ook kansen om lessen te
delen.

• Op dit moment is er geen plek waar aandacht is voor het leren over de aanpak van systeem-
integratie tussen initiatieven en projecten en het uitwisselen van ervaringen tussen initia-
tieven rond systeemintegratie. Er is beperkt kennisuitwisseling tussen initiatieven over de
beste aanpak (zoals in SEIN fase 1 gebeurd is) en welke lessen daaruit getrokken kunnen wor-
den. Om de orkestratie goed te organiseren, kan het behulpzaam zijn ook dit lerende aspect
tussen projecten te faciliteren en waar mogelijk te standaardiseren. Zorg dat er expliciet aan-
dacht en ruimte komt voor het uitwisselen van leerervaringen zodat geleerde lessen snel ge-
deeld kunnen worden en toegepast en fouten niet meermaals worden gemaakt. Hiertoe kan
bijvoorbeeld de werkgroep SEIN of een ander gremium worden uitgebouwd tot lerende
community.

• Reflectie: het is blijvend goed alert te zijn in de mate waarin het lukt om integraal over de ge-
hele breedte van de keten en het systeem te werken. Het kritisch kijken naar de gestarte ini-
tiatieven om te bezien of deze voldoen aan de geformuleerde checklist/akapcriteria is een
goede manier om ook te benutten voor de eigen initiatieven vanuit de SEIN-organisaties
om te bezien of deze voldoende breed en dekkend worden aangepakt met oog voor een
hernieuwd samenspel.
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Bijlage 1 SEIN-checklist: functies voor de orkestratie van sys-
teemintegratie in het energiesysteem in Nederland 
 

1. Achtergrond
In het project SEIN (Systeemintegratie Energie in Nederland) is in samenwerking met KVGN, Ten-
neT, NVDE, Energie Nederland, VNCI, VNO-NCW, EBN, Gasunie, GasTerra, NOGEPA, en Shell on-
derzocht hoe de systeemintegratie in Nederland georkestreerd kan worden. Bij dit onderzoek is 
steeds intensief afgestemd met het Ministerie van Economische Zaken. Deze orkestratie is nodig 
omdat het huidige systeem, dat bestaat uit in belangrijke mate onafhankelijke systemen per ener-
giedrager die lineair zijn ingericht van grootschalige aanbod naar gedistribueerde vraag, als gevolg 
van de energietransitie, zal veranderen in een systeem waarin de verschillende energiedragers 
veel meer verknoopt zijn en het onderscheid tussen producenten en consumenten ook vervaagt. 
Als deze verandering niet georkestreerd wordt zal de transitie vertraging oplopen doordat er te 
veel (kip-ei) onzekerheden zijn rond verschillende projecten en de benodigde investeringen achter 
zullen blijven. Bovendien zal een meer integrale aanpak betere en kosteneffectievere oplossingen 
bieden. 

Het is duidelijk dat het niet mogelijk en ook niet nodig is om nu al een blauwdruk vast te leggen 
voor het systeem in 2050 en de weg daar heen. In de tussentijd zal er nog veel veranderen en daar 
moet ook ruimte voor zijn. Er zijn echter te voorziene veranderingen van het systeem die nu al vra-
gen om grote ingrepen gezien de lange doorlooptijden van besluitvorming en vergunningverle-
ning. Als deze ingrepen niet tijdig worden gedaan (rekening houdend met de onzekerheden over 
de toekomst), zullen de ambities voor 2050 in ieder geval niet gerealiseerd worden. 

Orkestratie is niet iets dat één partij alleen op kan pakken het vergt per definitie nauwe samen-
werking tussen alle relevante spelers binnen het systeem, zowel publiek als privaat. Het is ook dui-
delijk dat de noodzakelijke besluiten over de kaders van het gewenste systeem en de in te zetten 
instrumenten om de noodzakelijke ontwikkeling tot stand te brengen alleen door de overheid ge-
nomen kunnen worden. Echter, als de acties die de overheid volgens marktpartijen zou moeten 
ondernemen onvoldoende gearticuleerd zijn, gaat het ook niet goed werken. Een algemene roep 
om ‘regie’ leidt niet tot de juiste stappen. Voorts is helder dat diverse partijen hun plannen op deze 
kaders en instrumenten afstemmen en daarop hun besluiten om te investeren (bijvoorbeeld in op-
wekcapaciteit of infrastructuur) baseren. Anderzijds zullen de kaders en instrumenten rekening 
moeten houden met de plannen van diverse partijen. De wisselwerking tussen de overheid en de 
marktpartijen is binnen het orkestratieproces dus heel belangrijk. 

De SEIN-studie constateert dat er heel veel initiatieven zijn waarbinnen de systeemintegratie aan-
dacht krijgt op verschillende schalen (lokaal, regionaal en nationaal) en rond verschillende deelge-
bieden van het energiesysteem (warmte, gas en elektra) en binnen verschillende sectoren (mobili-
teit, industrie, gebouwde omgeving, landbouw). Er lijkt echter geen initiatief te zijn dat de inte-
grale orkestratie van de ketens rond het energiesysteem ter hand neemt.  
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De bij SEIN betrokken partijen willen in afstemming met het Ministerie van Economische Zaken 
onderzoeken wat er nodig is om, bij voorkeur gekoppeld aan een bestaand systeemintegratie initi-
atief, binnen Nederland invulling te gaan geven aan deze integrale orkestratie functie.  

2. Functies orkestratie systeemintegratie energiesysteem in Nederland
In de SEIN-studie is geconcludeerd dat een nationale “orkestratie-organisatie” de volgende func-
ties zou moeten vervullen: 

• Reikwijdte omvat alle schalen (lokaal, regionaal en nationaal), alle deelgebieden van het 
energiesysteem (warmte, gas en elektra) en alle sectoren (mobiliteit, industrie, gebouwde 
omgeving, landbouw) over de gehele keten (vraag, aanbod, flexibiliteit en infrastructuur). 

• Verkennen wat de landelijke randvoorwaarden en uitgangspunten moeten zijn om sys-
teemintegratie een succes te maken. 

• Inventariseren van systeemintegratie-initiatieven (top-down en bottom-up) die relevant 
zijn voor het creëren van een landelijk beeld; 

• Bepalen in hoeverre op basis van deze initiatieven een landelijk beeld verkregen kan wor-
den over mogelijk ontwikkelingsrichtingen op systeemniveau, onder ander door te kijken 
of vergelijkbare randvoorwaarden en uitgangspunten worden gehanteerd.  

• Inventariseren waar mogelijke onbedoelde lock-ins/lock-outs kunnen gaan ontstaan en 
bespreken van de (maatschappelijke) aanvaardbaarheid daarvan.  

• Bespreken van de consequenties van energiescenario’s (ontwikkeld vanuit II3050) en van 
de noodzakelijke stappen daarheen (transitiepaden II3050).  

• Signaleren van knelpunten, organiseren van samenhang en waar mogelijk adviseren. 
• Adviseren van de overheid over belangrijke keuzes voor een geïntegreerd energiesysteem 

op de kortere en de langere termijn.  
• Het monitoren van de uitvoering van systeemintegratie (-programma’s en -projecten), of 

dat logisch op elkaar aansluit en wat hiervan geleerd kan worden. 

Beoogde output van orkestratie:  

• Schets van het gehele energiesysteem en welke keuzes wanneer genomen zouden moe-
ten worden. Structurele afstemming tussen partijen uit het systeem over gezamenlijke 
doelen, de keuzes en dilemma’s en de betekenis voor het gehele energiesysteem. Geza-
menlijke planvorming en voorbereiding van investeringen.  

• Advies aan overheid over keuzes die gemaakt moeten worden met de afwegingen die 
daarin een rol spelen. 

Op basis hiervan is onderstaande checklist opgesteld op basis waarvan bepaald kan worden in 
hoeverre bestaande initiatieven de bovenstaand functies reeds vervullen. 

3. Factoren voor succesvolle samenwerking rond orkestratie
Deze checklist is gebaseerd op de factoren van belang voor succesvolle samenwerking (zie de 
Handreiking paragraaf 2.4.) Het gaat daarbij ook om het samenspel van deze individuele factoren 
in de gehele aanpak en samenwerkingswijze (met andere woorden het geheel is meer dan de op-
telsom van de factoren apart).  
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Management 

1. Doelstelling, is het doel om te komen tot een gedragen beeld over de gewenste ontwik-
keling van het energiesysteem richting 2030 met zicht op 2050, en de noodzakelijke stap-
pen om daar te komen op de kortere en middellange termijn.  

2. Kennis, gaat het om een kennisgedreven organisatie, die op basis van de best beschikbare 
(praktijk)kennis adviezen geeft. 

Samenhang met het bredere systeem 

3. Scope, heeft het project betrekking op het integrale energiesysteem (alle energiedragers, 
van aanbod naar vraag, alle sectoren) en wordt rekening gehouden met verschillende 
schalen (lokaal, regionaal en nationaal). Hier wordt ook gekeken naar de betekenis van de 
deelsystemen in het licht van het grotere geheel.  

Governance 

4. Vorm, wijze van organiseren bijvoorbeeld via een netwerkorganisatie. De organisatie 
moet met voldoende gezag en gebaseerd op kennis en brede vertegenwoordiging vanuit 
het gehele systeem werken om effectief te kunnen zijn.  

5. Werkwijze, gebruik maken van en samenwerken met andere initiatieven en systeemstu-
dies die zo veel mogelijk onder één noemer (vergelijkbare uitgangspunten) worden ge-
bracht en de basis vormen voor één of meerdere toekomstbeelden. (trede participatielad-
der – idealiter co-creatie).  

6. Karakter van het overleg, er is structureel overleg tussen de partijen over de lopende ini-
tiatieven/projecten en interactie en samenwerking, waarbij de opvolging regelmatig wordt 
besproken.  

7. Adaptieve aanpak, waarbij werkende weg geleerd wordt en plannen worden bijgesteld 
naar bevind van zaken.  

Netwerk 

8. Betrokkenheid overheid, nauwe samenwerking met de overheid die betrokken is bij het 
proces en de resultaten benut voor de eigen besluitvorming over de gewenste koers en de 
in te zetten instrumenten. 

9. Netwerk betrokkenen, betrokkenheid van diversiteit van spelers actief in het energiesys-
teem en/of  de gebruikers van de energie.  

10. Commitment,  mate waarin alle spelers mede-eigenaar en mede-verantwoordelijk zijn 
voor de aanpak.  

Relationele factoren 

Naast deze factoren (zoals geidentificeerd in de SEIN handreiking, 2020) zijn ook relationele facto-
ren van belang zoals vertrouwen en commitment. En ook de (gepercipieerde) onafhankelijkheid 
van het initiatief speelt een rol in de mate waarin een initiatief of organisaties als neutraal en onaf-
hankelijk wordt gezien en ervaren. Deze factor nemen we mee onder noemer ‘relationele facto-
ren’.  
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Bijlage 2 selectie initiatieven voor gesprekken 
 

Er is in SEIN-fase 1 een overzicht gemaakt van relevante initiatieven/trajecten die gaan over sys-
teemintegratie en die mogelijk voorzien in de geïdentificeerde SEIN-functies. Deze acht trajecten 
zijn bezien aan de hand van het kader van de SEIN-checklist.  

Het Klimaatakkoord en bijbehorende uitvoeringstafels zijn in deze selectie niet opgenomen. Re-
den hiervoor is in het voortraject van de SEIN handreiking over de relatie met het Klimaatakkoord 
het volgende is geconstateerd:  

“De samenhang met het Klimaatakkoord is van belang. Dit initiatief behoeft aansluiting bij de Kli-
maattafels maar past daar niet een-op-een bij. Het ligt niet voor de hand om de orkestratie onderdeel 
te laten worden van dit onderhandelingsproces. Immers, voor orkestratie is het van belang om open 
en transparant uit kennis, inzichten en belangen te kunnen uitwisselen, waarover politieke en demo-
cratisch (ingestelde) organen dan beslissingen kunnen nemen. Het Klimaatakkoord blijft primair een 
politiek gestuurd onderhandelingstraject, waarmee open uitwisseling en verkennen soms op gespan-
nen voet kunnen staan. Er dient echter wel nauw te worden samengewerkt tussen dit initiatief en het 
Klimaatakkoord. (SEIN handreiking, pagina 23)”.  

Daarbij komt ook dat systeemintegratie in het Klimaatakkoord beperkt onderdeel vormt van de 
aanpak van de klimaatakkoordtafels (systeemintegratie valt als subonderwerp onder de Elektrici-
teitstafel). Het Klimaatakkoord proces kent zijn eigen dynamiek. Nu proberen een aparte tafel sys-
teemintegratie toe te voegen lijkt niet opportuun.    

Voor de inventarisatie van de acht geïdentificeerde trajecten is de nadruk gelegd op met name de 
volgende afkapcriteria van de checklist, die factoren die onderscheidend en kenmerkend zijn om 
systeemintegratie op landelijk niveau te kunnen orkestreren.  Als niet grotendeels aan deze crite-
ria wordt voldaan is onze inschatting dat er een onvoldoende basis om eventueel invulling te kun-
nen geven aan de brede orkestratie functies zoals die gedefinieerd zijn in de handreiking en check-
list. 

Het betreft: 

1. Scope:  
a. Breedte van de energiedragers 
b. Aantal schakels van de keten (productie, flexibiliteit en infrastructuur, gebruikers) 
c. Breedte van de sectoren (gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en landbouw) 

2. Mate van betrokkenheid (participatieladder) en commitment van de spelers betrokken bij 
het traject 

3. Karakter van het traject: eenmalig en ad hoc of structureel overleg (over de jaren heen) 
(borging) 

In de tabel hieronder zijn de acht eerder geïdentificeerde trajecten aan de hand van de beschreven 
criteria op basis van de bij ons beschikbare kennis en informatie over deze trajecten.  
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Tabel 1. Afkap criteria voor selectie trajecten die (deels) de SEIN functies vervullen 

 II3050 TIKI/MIEK* Wind 
meets 
Indu-
stry 

Hy-
Way 
27 

Rijksvisie 
markt 

ontwikke-
ling 

Kader le-
verings-
zeker-
heid 

NEO Routekaart 
elektrifica-
tie WOZ 

Breedte energie-
dragers 

Alle  Alle + CO2 Elektrici-
teit/H2 

H2 Alle Elektriciteit Alle  Elektrificatie  

#schakels keten Alle (scena-
rio’s voor 
vraag en 
aanbod) 

Infrastructuur 
en gebruik 
(industrie) 

Niet: produc-
tie 

Wind en 
Industrie 

Infra-
struc-
tuur 

Alle  Alle  Pro-
ductie 
en in-
fra-
struc-
tuur 

op de 
Noord-
zee  

Productie en 
infrastructuur, 
link naar addi-
tioneel gekop-
peld verbruik 

Breedte sectoren Alle  Industrie 

 

Industrie Industrie  Alle Alle   Moge-
lijk in-
dustrie  

Industrie 

Betrokken-heid Consultatie  

 

Eigenaar-
schap infra-
bedrijven 

 

Opdrachtge-
ver: Klimaat-
akkoord 

Onbekend 

 

Eigenaar-
schap: EZK 

Consulta-
tie 

 

Eigenaar-
schap: 

VEMW, 
NWEA, 
Energie 
NL, Top-
sector 
Energie 

Consul-
tatie 

 

Eige-
naar-
schap:  

Gasunie 

Consultatie 

 

Eigenaarschap:  

EZK 

Consultatie  

 

Eigenaar-
schap:  

EZK 

Con-
sulta-
tie 

 

Eige-
naar-
schap:  

EZK 

Consultatie 

Uitvoering 
plan 

 

Eigenaar-
schap: 

EZK 

Karakter Structureel 
(regelmatige 
update) 

Structureel: 
tweejaarlijkse 
update 

Eenmalig, 
mogelijk 
structu-
reel 

Eenma-
lig 

Eenmalig Eenmalig Struc-
tureel: 
elke 5 
jaar 
update 

Eenmalig 

 

Op basis van deze ingevulde tabel kan geconstateerd worden dat een aantal initiatieven op meer-
dere afkap criteria goed lijkt aan te sluiten op de SEIN-functies. De initiatieven die goed overeen 
lijken komen met de meeste criteria zijn: 

• Integrale Infrastructuur verkenningen 2030-2050 (II3050) 
• Meerjaren Investeringsprogramma Energie en Klimaat (MIEK) 
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Bijlage 3 Overzicht checklist SEIN voor TIKI/MIEK en II3050 
Functie II3050 TIKI/ MIEK/PIDI/CES 

1 Reikwijdte Verkenning hoe de hoofdinfrastruc-
tuur van de duurzame toekomst zich 
kan ontwikkelen en wat hiervoor be-
nodigd is van zowel infrabedrijven als 
andere betrokkenen 

II3050 heeft betrekking op alle ener-
giedragers, alle energie infrastructuur 
(landelijk en regionaal) en alle secto-
ren, inclusief ook flexibiliteit. Geke-
ken wordt naar de samenhang en sys-
teemintegratie vanuit integraal per-
spectief.  Overzicht RES, CES, in en 
export. 

Ook wordt in samenspraak met EZK 
gekeken naar de ruimtelijke implica-
ties.  

Verduurzaming industrie: industriële 
productieprocessen, infrastructuur, 
ruimtelijke inpassing, vergunningen 
en energieproductie.  

Hoofdinfrastructuur, lange termijn 
2030-2050 

Projecten van nationaal belang  

CO2, warmte, elektriciteit, gassen 

Gebouwde omgeving/landbouw/mo-
biliteit/elektriciteitsproductie geen 
onderdeel. Focus op industrie als aan-
jager van verduurzaming infrastruc-
tuur in NL.  

2 Verkennen voor-
waarden en uitgans-
gpunten systeemin-
tegratie  

Vooraf spelregels opgesteld, uitge-
breid proces geweest om met sta-
keholders te spreken over aannames, 
uitgangspunten, doelen etc.  

TIKI-advies is in een breed proces 
vormgegeven, met betrokkenen van-
uit Industrie, infrabedrijven en over-
heid.  

3 Inventariseren van 
systeemintegratie-
initiatieven van be-
lang voor nationaal 
beeld  

Plannen van de RES, CES, pro-
gramma Noordzee etc worden mee-
genomen in de II3050 verkenning.  

Een overzicht van projecten maakt 
hier geen onderdeel van uit.  

Via CESsen worden projecten geïden-
tificeerd bij de industrie, die van na-
tionaal belang zijn of een nationale 
impact hebben. Via een safehouse 
wordt kennis gedeeld.  

4 Landelijk beeld over 
mogelijk ontwikke-
lingsrichtingen op 
systeemniveau 

Het II3050 proces is gestart met een 
viertal scenario’s met de hoekpunten 
van het toekomstige speelveld. Nu 
wordt er toegewerkt naar infrastruc-
tuurpaden voor korte termijn en pa-
den voor de lange termijn. Daarin zit 
een convergerende beweging door te 
zoeken naar de no-regret maatrege-
len over alle scenario’s heen. Dit 
wordt vertaald naar een maatrege-
lenpakket voor de infrastructuur en 
daarvan worden de implicaties inzich-
telijk gemaakt (kosten, ruimte, maak-

Via werk II3050 gekeken naar de 
energietoekomst.  

Via CESsen in beeld brengen van de 
toekomstplannen van de industrie. 
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baarheid). Daarmee vallen er ook za-
ken af en er worden keuzemomenten 
geïnventariseerd voor wanneer voor 
bepaalde onderwerpen een bepaalde 
keuze gemaakt moet worden.  

5 Inventariseren waar 
mogelijke onbe-
doelde lock-ins/lock-
outs ontstaan en 
maatschappelijke 
aanvaardbaarheid 
daarvan 

Door de aanpak ontwikkelpaden voor 
flexibiliteit en infrastructuur toe en 
het inzichtelijk maken van wanneer 
welke keuzes uiterlijk gemaakt moe-
ten worden, worden de belangrijke 
keuzemomenten in beeld gebracht 
zodat expliciet helder is dat er een 
moment ontstaat waarin bepaalde 
paden worden afgesloten. Hiermee 
zorg je dat er bewust inzicht is in 
padafhankelijkheden en bewust ge-
kozen wordt voor bepaalde lock-
ins/lock-outs.  

Ambitie is Nederland het duurzame 
energieknooppunt van Europa te ma-
ken. In het MIEK-proces worden pro-
jecten geïdentificeerd die van natio-
naal belang zijn. Hier wordt gekeken 
naar kosten/baten op basis van busi-
ness cases en geldt het principe ‘de 
gebruiker betaalt’.  

6 Bespreken van de 
consequenties van 
energiescenario’s 
(ontwikkeld vanuit 
II3050) en van de 
noodzakelijke stap-
pen daarheen (transi-
tiepaden II3050).  

Overheid:  

De implicaties van de energiescena-
rio’s, infrastructuurverkenning en in-
frastructuurpaden worden regelmatig 
met EZK besproken. Hierbij worden 
de inzichten gecombineerd met ruim-
telijke inzichten (vanuit b.v. pro-
gramma Noordzee) en besproken op 
samenhang, ruimtelijke (on)mogelijk-
heden, opties en dit wordt weer mee-
genomen in de II3050 verkenningen. 
Op deze manier worden de conse-
quenties in beeld gebracht en ook af-
wegingen inzichtelijk gemaakt  

Keuzes moeten gemaakt worden 
door het Rijk, die aangeeft meer de 
regie te willen nemen b.v. in het 
TIKI/MIEK proces.  

Andere spelers: 

In de klankbordgroep wordt op regel-
matige basis gesproken over de resul-
taten van het II3050 proces. In het be-
gin ging het veelal over aannames en 

Het werk van II3050 is basis van TIKI/ 
MIEK. Hier wordt ook gekeken naar 
de samenhang tussen de clusters 
(CES) en de benodigde infrastructuur. 
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uitgangspunten, nu over de (tus-
sen)resultaten van de infraverkenning 
en de ontwikkelpaden.  

De vertaalslag naar keuzes voor an-
dere spelers zoals industrie lopen via 
het MIEK/PIDI proces.  

Infrabedrijven: 

De resultaten uit de II3050 worden 
vertaald naar gezamenlijke ontwik-
kelpaden (voorbij 2030).  Netbe-
heerders kunnen deze vervolgens 
uitwerken in hun investerings-
plannen.  Daarnaast kan het rich-
ting geven aan investering pro-
gramma’s  van andere infrabedrij-
ven en marktpartijen. 

7 Knelpunten, organi-
seren van samen-
hang en waar moge-
lijk adviseren 

Knelpunten voor het energiesys-
teem en impact van alternatieven 
inzichtelijk maken, zodat vanuit 
een integrale afweging onder-
bouwde keuzes kunnen worden 
gemaakt. 

Samenhang via MIEK systematiek en 
PIDI bureau.  

8 Adviseren van de 
overheid over be-
langrijke keuzes voor 
een geïntegreerd 
energiesysteem op 
de kortere en de lan-
gere termijn 

Advies over investeringen in infra-
structuur.  

Er wordt regelmatig met EZK gespro-
ken over de resultaten en de verbin-
ding met beleidstrajecten zoals pro-
gramma Noordzee en Programma 
Energie Hoofdstructuur.   

MIEK gericht op afspraken maken 
tussen partijen, zodat geïnvesteerd 
kan worden.  

TIKI adviseert MIEK een wettelijke 
status te geven voor voldoende inves-
teringszekerheid.  

In de kabinetsreactie wordt dit op een 
andere manier vormgegeven meege-
nomen.  

9 Het monitoren van 
de uitvoering van 
systeemintegratie (-
programma’s en -
projecten), of dat lo-
gisch op elkaar aan-
sluit en wat hiervan 
geleerd kan worden. 

De cyclus van het II3050 is een conti-
nue loop:  

Investeringsplannen, dan 2050 beel-
den, vervolgens infraontwikkelpaden, 
deze zijn input voor de CES/RES en 
geven weer input voor de investe-
ringsplannen enzovoort. Er wordt dus 
continu gemonitord en aangepast.  

MIEK zorgt voor de monitoring van 
de voortgang van alle afspraken, ver-
kenningen en projecten in de MIEK-
portfolio 

Tweejaarlijkse update. 
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1
0 

Schets van het ge-
hele energiesysteem 
en welke keuzes 
wanneer genomen 
zouden moeten wor-
den. Structurele af-
stemming tussen 
partijen uit het sys-
teem over gezamen-
lijke doelen, de keu-
zes en dilemma’s en 
de betekenis voor het 
gehele energiesys-
teem. 

Schets van systeem via 4 scenario’s, 
daarna vertaalslag naar betekenis 
voor het energiesysteem (inclusief 
flexibiliteit en infrastructuur) en 
naar infraontwikkelpaden. Hierbij 
worden de keuzemomenten inzichte-
lijk gemaakt.   

Ontwikkelen gezamenlijke planvor-
ming in MIEK en planvolgorde.  

De planvorming en uiteindelijke ge-
meenschappelijke besluitvorming 
moet zijn weg vinden in de uitvoering 
van verschillende partijen. 

1
1 

Advies aan overheid 
over keuzes die ge-
maakt moeten wor-
den met de afwegin-
gen die daarin een rol 
spelen 

II3050 maakt inzichtelijk welke inves-
teringen nodig zijn en wat kosten zijn 
en wanneer deze keuzes moeten 
worden gemaakt 

Samen met EZK wordt ook de verbin-
ding met de ruimtelijke impact ge-
maakt.  

Vanuit MIEK komt overzicht cruciale 
projecten voor verduurzaming indu-
strie infrastructuur. Deze infrastruc-
tuur vraagt voorinvesteringen vanuit 
publieke spelers. TIKI adviseert hier-
over om voldoende middelen be-
schikbaar te stellen. Kabinetsreactie 
op TIKI zegt hierover: voorlopig geen 
extra middelen beschikbaar. Per case 
bekijken.  

Factoren 

1 Doelstelling, is het 
doel om te komen tot 
een gedragen beeld 
over de gewenste 
ontwikkeling van het 
energiesysteem rich-
ting 2030 met zicht 
op 2050, en de nood-
zakelijke stappen om 
daar te komen op de 
kortere en middel-
lange termijn.  

Verkennen ontwikkelrichtingen ener-
gietoekomst om te kunnen bepalen 
welke investeringen vanuit infrastruc-
tuur nodig zijn, voorbij 2030. 

Doel TIKI/MIEK: Verduurzamen van 
de industrie met oog op klimaatdoe-
len en zichtjaar 2030-2050.  

CES geeft inzicht in de industriële in-
vesteringen en de benodigde energie 
en grondstoffen infrastructuur voor 
een periode van ten minste 10 jaar en 
een doorkijk naar 2050. 

MIEK gericht op afspraken over ener-
gie en grondstoffen in hoofdinfra 
elektriciteit, warmte, CO2 waterstof 
en koolstof (plastic). Planvolgorde 

2 Kennis, gaat het om 
een kennisgedreven 
organisatie, die op 

- Samenbrengen kennis en uit-
gangspunten diverse studies, 
ontwikkeling toekomstbeelden 

PBL betrokken 

- Verkenningen (kosten baten) 
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basis van de best be-
schikbare (prak-
tijk)kennis adviezen 
geeft. 

- Toetsing door PBL, TNO 
Toetsing m.b.v. een klankbordgroep 

- Planstudies 
- Haalbaarheidsstudies 
II3050 input over energiescenario’s  

3 Scope, heeft het pro-
ject betrekking op 
het integrale energie-
systeem (alle ener-
giedragers, van aan-
bod naar vraag, alle 
sectoren) en wordt 
rekening gehouden 
met verschillende 
schalen (lokaal, regi-
onaal en nationaal). 
Hier wordt ook geke-
ken naar de beteke-
nis van de deelsys-
temen in het licht van 
het grotere geheel 

Keten: infra en gebruikers industrie, 
GO, mobiliteit, landbouw (scenario’s 
voor vraag), alle energiedragers (sce-
nario’s voor aanbod) 

Schaal: (inter)nationaal en regionaal 

Keten: energieproducenten, infra en 
industrie 

Rollen van industrie, netbeheerder en 
energieproducent verschillen.  

Schaal: nationaal en regionale pro-
jecten met nationale invloed 

4 Vorm, wijze van or-
ganiseren bijvoor-
beeld via een net-
werkorganisatie. De 
organisatie moet met 
voldoende gezag en 
gebaseerd op kennis 
en brede vertegen-
woordiging vanuit 
het gehele systeem 
werken om effectief 
te kunnen zijn.  

Netwerkorganisatie; 

Gasunie, Tennet en RNB’s, vertegen-
woordigd in werkgroep iNET van Net-
beheer NL  

Kernteam: werkgroep met EZK erbij 

Klankbordgroep met brede stakehol-
der vertegenwoordiging erin.  

Nationaal Programma Infrastructuur 
Duurzame Industrie - uitvoeringsor-
ganisatie 

MIEK: systematiek om voorstellen af 
te wegen en te selecteren.  

Werken aan gemeenschappelijke 
spelregels over te 

betrekken partijen, te doorlopen pro-
ces, timing en aard van de voorstellen 
en het verwachte draagvlak. 

5 Werkwijze, gebruik 
maken van en sa-
menwerken met an-
dere initiatieven en 
systeemstudies die 
zo veel mogelijk on-
der één noemer (ver-
gelijkbare uitgangs-
punten) worden ge-
bracht en de basis 

Input vanuit RES, CES,….. zie slide sa-
menhang initiatieven 

Benutten scenario’s II3050 (daar ook 
de link met RES, landbouw en mobili-
teit) 

Programma Energie Hoofdstructuur 
geeft ruimtelijke ontwikkelrichtingen 
voor infrastructuur van nationaal be-
lang 
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vormen voor één of 
meerdere toekomst-
beelden. (trede parti-
cipatieladder – ideali-
ter co-creatie).  

 

Link met NOVI, POVI, Omgevingsvi-
sies en GOVI 

Onderzoek IBO naar financiele instru-
menten en governance.  

 

Afwegingskader om belangen breder 
dan industrie mee te nemen.  

Hier samenhang met RES, Nationale 
Aanpak laadinfrastructuur, Transitie 
visies warmte, en Noordzee Energie 
Outlook. 

6 Karakter van het 
overleg,  er is struc-
tureel overleg tussen 
de partijen over de 
lopende initiatie-
ven/projecten en in-
teractie en samen-
werking, waarbij de 
opvolging regelmatig 
wordt besproken.  

 

II3050 loopt van april 2019-maart 
2021. Daarna zal er naar verwachting 
elke 2 jaar een update komen voor de 
infrastructuurontwikkelpaden, en zal 
er ongeveer elke 4-6 jaar, afhankelijk 
van de ontwikkelingen, een grondi-
gere herijking van het II3050 plaats-
vinden.  

Dit precieze proces en de precieze 
frequentie is nog in ontwikkeling en 
moet nog precies bepaald worden.  

Jaarlijks bestuurlijk overleg o.l.v. 
MEZK 

 

Tweejaarlijkse update o.b.v. CESsen 
en investeringsplannen infrabedrijven 

7 Adaptieve aanpak, 
waarbij werkende 
weg geleerd wordt 
en plannen worden 
bijgesteld naar be-
vind van zaken.  

 

Op basis van inzichten aanpak bijstel-
len. Zie ook monitoringscyclus 

Lerende aanpak (o.a. leren van NP 
RES en MIRT) 

 

Omdat de MIEK-aanpak nieuw is, zijn 
ervaringen opdoen en leren wat wel 
en niet werkt essentieel. Daarmee 
zijn kennisopbouw en -deling tussen 
CES’en belangrijke aspecten van het 
PIDI en het MIEK. Het MIEK moet 
borgen dat stakeholders bij grote in-
fraprojecten kennis delen en benut-
ten. 

8 Betrokkenheid over-
heid, nauwe samen-
werking met de over-
heid die betrokken is 
bij het proces en de 
resultaten benut voor 
de eigen besluitvor-

EZK in kerngroep betrokkenen 

 

Overheid benut opgeleverde inzich-
ten voor besluitvorming en beleids-
plannen (link Programma Energie 
Hoofdstructuur en marktontwikke-
ling kader), ook link met TIKI/MIEK 

Overheid neemt regie, via de 
MIEK/PIDI aanpak. 
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ming over de ge-
wenste koers en de in 
te zetten instrumen-
ten. 

Opdrachtgever: Klimaatakkoord 

9 Netwerk betrokke-
nen, betrokkenheid 
van diversiteit van 
spelers actief in het 
energiesysteem 
en/of  de gebruikers 
van de energie. 

Landelijke als regionale infrabedrij-
ven tezamen uitgevoerd, waarbij na-
drukkelijk input en feedback ge-
vraagd wordt van stakeholders en be-
langhebbenden uit de energiesector, 
de industrie, marktpartijen.(stevige 
consultatie) 

Energieproducenten betrokken via 
NVDE en Energie NL 

Betrokkenheid stakeholders in PIDI: 
departementen, basisindustrie 6 clus-
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MANAGEMENT
SAMENVATTING

1. Systeemintegratie Energie in Nederland is urgent  
en moet worden georkestreerd

Het energiesysteem verandert komende decennia drastisch, met name onder invloed van 
klimaatbeleid. Het is nodig de veranderingen in het aanbod van hernieuwbare bronnen, in 
de energievraag bij gebruikers en in de energie-infrastructuur goed op elkaar af te stemmen. 
De afstemming van deze veranderingen in deelsystemen en sectoren, die parallel moeten 
worden uitgevoerd, vraagt actieve vormen van management en organisatie. Er is behoefte 
aan integratie, coördinatie en afstemming (‘orkestratie’) op het niveau van het gehele 
energiesysteem. 

Deze orkestratie is nodig om de benodigde veranderingen van richting te voorzien zodat 
alle betrokken organisaties, publiek en privaat goed geïnformeerde keuzes en bijbehorende 
besluiten kunnen nemen. Het doordacht vormgeven van het samenspel tussen publieke en 
private partijen die de energietransitie in de praktijk brengen is noodzakelijk om de transitie 
gezamenlijk goed te organiseren en te kunnen realiseren. Er is een organisator, orkestrator 
of ‘samenspel-leider’ nodig die de functie vervult om activiteiten en ontwikkelingen in tijd en 
ruimte in samenhang te brengen en daar sturing aan geeft in samenwerking met een brede 
groep betrokkenen. Dit is bij voorkeur een samenspel tussen publiek en private partijen. 

Zonder deze ‘orkestratie’ gaat de uitvoering van de energietransitie vertraging oplopen en 
zullen bovendien onnodig kosten worden gemaakt. Dat geldt voor nationale (en internationale) 
schaal, als ook voor de regionale schaal. Nu al lopen projecten vertraging op door 
inpassingsproblemen en door onduidelijke wettelijke kaders en regels waardoor projectrisico’s 
moeilijk in te schatten en beheersen zijn. 

Elf energiespelers hebben een verkenning naar de orkestratie van systeemintegratie 
uitgevoerd. Het resultaat van deze verkenning is de voorliggende Handreiking 
Systeemintegratie Energie in Nederland (SEIN). De betrokken partijen zijn KVGN, TenneT, 
NVDE, Energie Nederland, VNCI, VNO-NCW, EBN, Gasunie, GasTerra, NOGEPA, Shell, 
met begeleiding door Stichting Energie Dialoog Nederland. De betrokken organisaties zijn 
gecommitteerd om ervoor te zorgen dat de benodigde orkestratiefunctie wordt gerealiseerd,  
in samenwerking met de overheid. 

De Handreiking doet voorstellen voor hoe systeemintegratie kan worden georganiseerd,  
hoe de relevante spelers kunnen worden betrokken en welke stappen daarbij kunnen worden 
doorlopen. De handreiking geeft spelers in het energiedomein handvatten om initiatieven 
die invloed hebben op het energiesysteem van nu en straks, integraal en in samenwerking 
met andere spelers te beschouwen, te organiseren en te realiseren. Deze worden hieronder 
samengevat en in de Handreiking verder toegelicht. 

Er is behoefte aan 
integratie, coördinatie 
en afstemming 
(‘orkestratie’) op het 
niveau van het gehele 
energiesysteem.
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2. Hoofdlijnen Handreiking orkestratie Systeemintegratie in Nederland
Het energiesysteem verandert in hoog tempo

Het energiesysteem verandert in al zijn onderdelen en onder invloed van het Klimaatakkoord 
zullen die veranderingen versnellen. Het energiesysteem is nu hoofdzakelijk georganiseerd per 
energiedrager. De ontwikkeling gaat naar een veel sterkere verknoping tussen energiedragers, 
het onderscheid tussen producenten en verbruikers vervaagt, omdat de verbruikers zelf zullen 
produceren en van passieve consument een actieve consument worden. Er komen andere, 
hernieuwbare bronnen met een wisselend aanbod. Aan de vraagzijde wordt gezocht naar 
andere productieprocessen die passen binnen de klimaatdoelstellingen, zoals elektrificatie 
van processen en mobiliteit of overschakeling op waterstof. De infrastructuren moeten al die 
ontwikkelingen faciliteren, en moeten worden uitgebreid met buffering (opslag) en conversies 
(omzettingen van energiedragers in andere dragers). Bovendien moet dit alles worden 
geïntegreerd in een bestaand systeem waarbij de continuïteit van de energievoorziening 
gewaarborgd moet blijven. Dat is systeemintegratie. 

Het veranderende energiesysteem vergt andere benaderingen en werkwijzen

Spelers op de energiemarkten konden tot voor kort hun eigen activiteiten optimaliseren 
zonder veel rekening te hoeven houden met andere schakels in de energieketens, met 
andere energiedragers of sectoren. Dit is steeds minder mogelijk. Energieproductie, de 
infrastructuur en het energiegebruik zijn gelijktijdig in transitie en daarbij zijn alle spelers van 
elkaar afhankelijk. In het proces naar een duurzame energievoorziening zullen zij hun plannen 
en investeringen met elkaar moeten gaan afstemmen. Ook in de ruimte en in de tijd: welke 
bronnen, infrastructuren en nieuwe processen komen waar? Wanneer? Wetende dat de ruimte 
schaars is en er altijd ontwikkel-, plan- en bouwtijd nodig is. 

Dat vergt een nieuw samenspel tussen alle partijen die een rol spelen en gaan spelen in 
het energiesysteem. Systeemintegratie is dan ook niet alleen een technisch, maar vooral 
ook een organisatorisch vraagstuk. Hoe kan worden afgestemd? Hoe kan het eigen 
organisatiedoel worden gediend terwijl ook andermans organisatiedoelen kunnen worden 
versterkt, zodanig dat een energiesysteem ontstaat dat klaar is voor de duurzame toekomst en 
gemeenschappelijke waarde creëert? 

En het is tevens een vraagstuk van governance, van ‘besturing’. Wetten en spelregels zijn 
destijds ontwikkeld om het ‘oude’ systeem zo goed mogelijk te regelen. Die bepalen ook 
de wijze waarop de belangrijkste spelers rond aanbod, vraag en infrastructuur plannen en  
afwegingen maken en investeren. Naarmate het systeem meer geïntegreerd raakt en het 
nieuwe samenspel vorm krijgt moet blijken of de eerdere wetten en spelregels toereikend zijn 
om het benodigde samenspel te bevorderen. 

Systeemintegratie kan organisaties en de samenleving waarde opleveren, bijvoorbeeld  
door het besparen van CO2 op een wijze die anders niet of tegen hoge(re) kosten  
gerealiseerd zou kunnen worden, door het efficiënter (her)gebruik van schaarse middelen 
zoals ruimte en grondstoffen en het door aanboren van nieuw verdienpotentieel voor 
Nederland. Met systeemintegratie wordt beoogd deze waarde(n) te realiseren door in 
gezamenlijkheid te werken, zodat organisaties in de hele keten en alle betrokken sectoren  
(nu) investeringsbesluiten kunnen voorbereiden en nemen. 

Alle onderdelen van 
het energiesysteem 
veranderen in hoog 
tempo, de onderdelen 
en hun samenhang 
vraagt om andere 
benaderingen en 
werkwijzen. 
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Hoe is systeemintegratie te orkestreren? 

Hoe kan systeemintegratie beter worden georganiseerd? Wie overziet het geheel van 
initiatieven? Technisch-economische ontwerpen van geïntegreerde systemen zijn wel te 
maken en worden ook gemaakt. Dat is het ‘wat’ van systeemintegratie. Maar samenwerking 
is vooral een kwestie van mensenwerk, waarin verschillende organisatieculturen elkaar 
moeten zien te vinden en te begrijpen. Hoe realiseren we dat? Er zijn goede voorbeelden 
van systeemintegratie waarbij spelers die eerder weinig met elkaar van doen hadden 
samenwerken aan een gemeenschappelijk perspectief. In deze handreiking worden  
de lessen getrokken op basis van deze voorbeelden. 

Uitgangspunt voor de betrokken partijen om deze lessen te trekken is: 

1. Dat energiespelers rond vraag, aanbod en infrastructuur zelf andere werkwijzen kunnen
invoeren en ook in gezamenlijkheid de orkestratie ter hand kunnen nemen. Wat dat vraagt
van verschillende spelers, zowel van publieke, semi-publieke en private organisaties wordt
in de handreiking verder uitgewerkt.

2. Dat waar deze ‘zelforkestratie’ onvoldoende soelaas biedt moet een beroep op overheden
worden gedaan voor sturing. Hierbij is het belangrijk dat zo precies mogelijk wordt aangeven
welke acties van de overheid worden verwacht.

Dit vergt naast zelforganiserend vermogen van spelers ook inzet van instrumenten 
(gereedschappen voor sturing/beïnvloeding). Ontwikkeling en herziening daarvan verdient 
nadrukkelijk aanbeveling. 

Systeemintegratie is maatwerk

Systeemintegratie vraagt maatwerk. Afhankelijk van de doelen, de situatie, scope en de 
context wordt gekozen voor een passende aanpak en benodigde procesleiding om te zorgen 
dat de aanpak effect sorteert (‘situationele orkestratie’). Dat hoeft lang niet altijd door de 
overheid te gebeuren, per situatie kan worden bekeken hoe de orkestratie het best kan 
worden georganiseerd. 

Systeemintegratieprojecten en -programma’s worden (dikwijls) vanuit één partij of enkele 
partijen gestart. Vervolgens worden gaandeweg andere partijen en partners bij het project 
betrokken. Veelal bestaat een systeemintegratieproject of -programma uit een mix van  
spelers, van zowel marktpartijen, publieke bedrijven (zoals een netbeheerder) en de overheid. 
Bij systeemintegratie zijn belangrijk: waarom, wat, hoe en randvoorwaarden. 

Cases
Op basis van een korte literatuuranalyse, het bestuderen van vier cases en twee 
werksessies met ervaringsdeskundigen, hebben we lessen geleerd over het organiseren 
en orkestreren van systeemintegratie in Nederland. Voor deze handreiking hebben 
we een viertal systeemintegratieprogramma’s in Nederland bestudeerd: Ameland, GZI 
Next Emmen, II3050 en de Waterstof-backbone. Op basis van deze cases is een aantal 
succesfactoren, randvoorwaarden en criteria geïdentificeerd voor de organisatie van 
systeemintegratieprogramma’s en voor de samenhang met het bredere energiesysteem.
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Om te kunnen bepalen wat voor orkestratie nodig is en wie welke rol moet pakken,  
is het belangrijk scherp te formuleren;
• Welke verandering beoogd wordt, 
•  Welke partijen betrokken zijn, 
•  In welke fase de systeemintegratie zich bevindt, 
• Wat er verandert en voor wie (in verantwoordelijkheden en verdienmodellen) en 
• Wat de consequenties zijn van een verandering. 

Uit de cases leren we dat het belangrijk is een coördinatieplatform te organiseren met zowel 
publieke als ook private partijen. Zo’n platform verenigt partijen rond een gezamenlijk doel,  
en geeft ruimte om plannen af te stemmen. Wanneer de praktijk tegen barrières aanloopt 
zitten de relevante partijen aan de tafel, en krijgen inzicht in de problematiek en in de aard 
van de barrières. Dit draagt bij aan onderlinge transparantie en vertrouwen, waarmee een 
sterke basis wordt gelegd om gezamenlijk te zoeken naar creatieve oplossingen. 

Systeemintegratie vraagt ook inzicht in de samenhang tussen het programma, de sectoren  
of het gebied in kwestie en het bredere systeem. Uit de analyse van de cases blijkt dat bij drie 
cases (Ameland, GZI Next en Waterstof-backbone) de focus vooral ligt op het organiseren 
van de samenhang en integratie tussen de projecten binnen de eigen scope/schaalgebied. 
Hierbij wordt maar beperkt gekeken naar de samenhang en integratie met het bredere 
energiesysteem buiten de programmagrenzen. Die afstemming wordt veelal overgelaten  
aan de betrokken overheid/overheden en deels aan de netbeheerder. 

Belang van orkestratie van systeemintegratie op landelijke niveau 

We constateren dat er geen partij is die op dit moment kijkt naar de samenhang 
tussen verschillende systeemintegratieprojecten en -programma’s onderling voor het 
gehele energiesysteem ((inter)nationaal/regionaal/lokaal). Met het project Integrale 
Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) is/wordt hiervoor wel een stevige kennisbasis 
ontwikkeld. Op het nationale niveau is er nog geen programma of entiteit die zich richt op 
het orkestreren van systeemintegratie en daarbij kijkt naar de samenhang tussen (inter)
nationale schaal en de lokale en regionale initiatieven. Wel is er de afgelopen maanden 
gewerkt aan een aantal initiatieven dat bijdraagt aan verbeterde landelijke afstemming, zoals 
eerdergenoemde II3050 en de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI). 

Landelijk gaat het om de volgende functies die opgepakt moeten worden om 
systeemintegratie op nationaal niveau te organiseren:
• Verkennen wat de landelijke randvoorwaarden en uitgangspunten moeten zijn  

om systeemintegratie een succes te maken;
• Inventariseren van systeemintegratie-initiatieven (top-down en bottom-up)  

die relevant zijn voor het creëren van een landelijk beeld;
• Bepalen in hoeverre op basis van deze initiatieven een landelijk beeld verkregen kan 

worden over mogelijk ontwikkelingsrichtingen op systeemniveau, onder ander door 
te kijken of vergelijkbare randvoorwaarden en uitgangspunten worden gehanteerd;

• Inventariseren waar mogelijke onbedoelde lock-ins/lock-outs kunnen gaan ontstaan  
en bespreken van de (maatschappelijke) aanvaardbaarheid daarvan;

• Bespreken van de consequenties van energiescenario’s (ontwikkeld vanuit II3050)  
en van de noodzakelijke stappen daarheen (transitiepaden);

• Adviseren van de overheid over belangrijke keuzes voor een geïntegreerd  
energiesysteem op de kortere en de langere termijn.

De bij SEIN betrokken partijen zijn gecommiteerd om als vervolgstap, in afstemming met de 
overheid, te bekijken hoe deze functies het best kunnen worden opgepakt en ontwikkeld, en 
bij wie ze het best kunnen worden belegd. 

Systeemintegratie vraagt 
inzicht in de samenhang 
tussen het programma, 
de economische 
sectoren, het gebied in 
kwestie en het bredere 
systeem.
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1. INLEIDING

1.1 Energietransitie: Van wat naar hoe

Langzamerhand begint elke speler in het energiesysteem het wel te ervaren. Het leek eerst 
wat abstract: “systeemintegratie is nodig”. Maar concrete vraagstukken geven nu al kopzorgen. 
Er komen nieuwe energiedragers bij en nieuwe infrastructuur daarvoor. Het energiesysteem 
is nu vooral apart georganiseerd per energiedrager, waarbij energie vrijwel uitsluitend stroomt 
in de richting van producent naar gebruiker. Het systeem zal veel meer verknoopt worden 
tussen energiedragers en het onderscheid tussen producenten en gebruikers zal vervagen. 
Dit leidt tot vele vragen. Hoe zorgen we ervoor dat de vele megawatts vergunde zon-PV-
projecten hun stroom aan een net kunnen leveren als de transportcapaciteit er nu niet is? Hoe 
kan een industrieterrein mogelijke elektrificatiestappen zetten als de capaciteit van het net te 
beperkt is en het 10 jaar duurt voordat dat is opgelost? Hoe kan een bedrijf bepalen welke 
techologieën moeten worden gekozen om klimaatdoelen te halen als nog zo veel onzeker is 
over welke energievormen geproduceerd worden, de kosten en welke energiedragers cruciaal 
zullen worden? Hoe kan op termijn een effectief samenspel tussen elektronen en moleculen 
in het energiesysteem worden georganiseerd? Hoe worden keuzes gemaakt die voor de 
maatschappij als geheel het beste resultaat opleveren? En wat zijn daarbij de criteria die 
worden gehanteerd?

Deze HOE-vragen vragen om oplossingen. Er zijn verschillende analyses en studies die een 
beeld geven van wat de beste oplossingen voor een toekomstig energiesysteem zouden zijn 
binnen een gegeven context. Maar hoe we de afwegingen in een bredere context maken en 
hoe we tot eenduidige samenhangende besluiten hierover komen is veel minder helder. In 
het project SEIN, Systeemintegratie Energie in Nederland, willen de deelnemers die hoe-
vraag helpen beantwoorden: hoe organiseren we systeemintegratie? Wat vraagt dat van 
verschillende spelers, publiek, semi-publiek en privaat? Wat vraagt dat van overheden? 
Welke ‘coördinatiemechanismen’ zijn mogelijk om de ontwikkelingen aan de vraagzijde, de 
aanbodzijde en bij infrastructuur op elkaar af te stemmen? 
Kortom, hoe orkestreren ‘we’ de activiteiten van alle spelers tot een vloeiend geheel om te 
komen tot het gewenste toekomstige energiesysteem? 

Deze vraag staat centraal in het SEIN project (Systeemintegratie Energie in Nederland) dat 
is uitgevoerd door Stichting Energie Dialoog Nederland. Bij deze verkenning is een aantal 
organisaties nauw betrokken geweest als initiatiefnemer en sponsoren: KVGN, TenneT,  
NVDE, Energie Nederland, VNCI, VNO NCW, EBN, Gasunie, GasTerra, NOGEPA en Shell. 

1.2 Handreiking SEIN: Hoe organiseren en orkestreren we 
systeemintegratie? 

In deze handreiking beschrijven we de resultaten van de verkenning naar de organisatie 
en orkestratie van systeemintegratie in het licht van de energie- en klimaattransitie. 
Systeemintegratie is een belangrijk instrument om de doelen die zijn afgesproken in het 
Klimaatakkoord te realiseren. Systeemintegratie kan organisaties en de samenleving waarde 
opleveren, waaronder het besparen van CO2 op een wijze die anders niet of minder snel of 
tegen hogere kosten gerealiseerd kan worden, efficienter gebruik van schaarse middelen zoals 
ruimte, kapitaal en grondstoffen en nieuw verdienpotentieel voor Nederland. Voor de betrokken 

Met orkestreren voor 
systeemintegratie 
wordt beoogd te 
komen tot gezamenlijke 
planvorming waarop 
betrokken organisaties 
investeringen kunnen 
gaan voorbereiden  
en doen.
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organisaties is systeemintegratie een middel om hun doelen op het gebied van klimaat en 
van de energietransitie te realiseren en duidelijkheid te scheppen over de context waarbinnen 
zij opereren. Met deze handreiking willen we ideeën aanreiken hoe systeemintegratie te 
orkestreren zodat een min of meer gezamenlijk gerichte transitie ontstaat. 

Dit is geen blauwdruk, systeemintegratie vraagt maatwerk, maar er zijn wel algemene lessen 
te trekken. We reiken ideeën en ervaringen aan die kunnen helpen dat maatwerk vorm te 
geven, afhankelijk van de situatie en de doelen van de initiatiefnemers en betrokkenen, de 
scope en de context van het vraagstuk. Deze scope kan lokaal, regionaal, nationaal of zelfs 
Europees zijn. 
Systeemintegratie is ook een kwestie van doen: praktijklessen zullen op zeker moment 
aanleiding zijn voor een actualisatie van de handreiking. Ditzelfde geldt voor het orkestreren 
van systeemintegratie, dit vraagt een lerende adaptieve aanpak waarbij ruimte is voor 
bijstelling al naar gelang de bevindingen. 

De lessen die in deze handreiking worden beschreven zijn gebaseerd op een literatuuranalyse, 
een analyse van een viertal systeemintegratiecases van de afgelopen jaren, besprekingen  
met betrokken experts in een aantal werksessies en ervaringen van de auteurs (adviseurs  
en procesbegeleiders). 

Deze Handreiking is primair bedoeld voor spelers die in de uitvoeringspraktijk tegen 
integratievraagstukken aanlopen: 
1. Netbeheerders, zowel nationale als regionale, die hun capaciteit moeten plannen

op basis van toekomstige ontwikkelingen die nog met onzekerheden omkleed zijn
2. Energiegebruikende bedrijven en hun koepels/branche-organisaties die, onder meer

gedreven door klimaatbeleid, veranderingen aan de vraagzijde willen doorvoeren,
en hun investeringen moeten afstemmen op het aanbod en infrastructuur

3. Energieproducenten en projectontwikkelaars, die voor rendabele investeringen een
voldoende mate van zekerheid moeten hebben dat de te produceren energie in het
verdere energiesysteem wordt afgenomen.

En daarnaast is de handreiking ook bedoeld voor: 
4. Overheden die strategische planningen moeten maken (zoals de RES’en), vergunningen

moeten afgeven en ruimte moeten alloceren en daarbij overzicht over het systeem als
geheel moeten hebben om de juiste stappen op het juiste moment te kunnen doen.

5. De Rijksoverheid die de (beleidsmatige, wettelijke en regulerings) kaders stelt waaronder
in de praktijk het ‘integratiespel’ wordt gespeeld. Aan de toepassing van de handreiking in
de praktijk kunnen ideeën worden ontleend over wat mogelijk is binnen de huidige kaders
en waar bijstelling van die kaders nodig is.

Wat dat laatste betreft een kanttekening: de iniatiefnemers/sponsoren van SEIN hebben als 
uitgangspunt gekozen dat door een beter, georkestreerd samenspel ook binnen de huidige 
kaders goede stappen op het gebied van systeemintegratie kunnen worden gezet en dat de 
spelers bedoeld onder 1, 2 en 3 ook de verantwoordelijkheid hebben (noblesse oblige) om 
eerst te bezien wat in de huidige situatie mogelijk is. Als daarvan de grenzen in beeld zijn 
kan en mag een beroep op de (Rijks)overheid worden gedaan, waarbij het van belang is zo 
precies mogelijk aan te geven wat dan nodig is. Toepassing van deze handreiking zou moeten 
helpen die precisie in beeld te krijgen. 

.
Faciliteiten  t.b.v

valorisatie

Succesvolle 
systeemintegratie 
begint met de 
Waarom-vraag,  
en volgt met een  
Wat- en Hoe- vraag.
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1.3 Leeswijzer

In deze handreiking gaan we in op de volgende onderwerpen. In hoofdstuk 2 beschrijven 
we de aanleiding om aan de slag te gaan met systeemintegratie en het kader van waaruit 
we systeemintegratie analyseren. In hoofdstuk 3 gaan we in op de lessen van een aanal 
systeemintegratieprogramma’s (de cases). In hoofdstuk 4 kijken we naar systeemintegratie 
op nationaal niveau en doen we enkele aanbevelingen voor de organisatie en orkestratie van 
systeemintegratie in Nederland op basis van de analyse en lessen. 

In de bijlagen kunt u meer lezen over de aanleiding van het SEIN project, over de definitie en 
waarde van systeemintegratie, over het theoretisch kader onderliggend aan deze verkenning, 
over de bestudeerde cases en een overzicht van lopende initiatieven rond systeemintegratie. 
Ook staan de betrokken partijen aangegeven.

Definitie Systeemintegratie
Systeemintegratie en sectorkoppeling betreft het proces van integratie van meerdere 
spelers, energiedragers en schakels van de energiewaardeketens (ketenintegratie) en van 
integratie van meerdere sectoren zoals de industrie en de energiesector (sectorintegratie). 
Hierbij zijn verschillende dimensies van belang: schaal, tijd, inhoud, proces, governance 
en sturing (zie figuur 1.1, en verder bijlage 2 en 3 voor een uitgebreidere toelichting over 
systeemintegratie). Het figuur oogt heel geordend, in de praktijk is het meer een ‘web’ van 
verbindingen tussen alle verschillende onderdelen en binnen een onderdeel. 

Figuur 1.1. Systeemintegratie over ketens en tussen sectoren

ENERGIE-
PRODUCTIE

INFRASTRUCTUUR,
CONVERSIE
EN OPSLAG GEBRUIK

Definitie Orkestratie
Orkestratie is het organiseren en leiden van een samenhangend proces. Afhankelijk van 
de precieze situatie/context wordt gekozen voor een passende aanpak en benodigde 
procesleiding om te zorgen dat de aanpak effect sorteert. Dat hoeft lang niet altijd door 
de overheid gebeuren, per situatie kan worden bekeken hoe de orkestratie het best kan 
worden georganiseerd. Daaruit kan mogelijk, maar niet vanzelfsprekend, een overheidsrol 
voortvloeien.
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Hoe orkestreren ‘we’ 
de activiteiten van 
alle spelers tot een 
vloeiend geheel om 
te komen tot het 
gewenste toekomstige 
energiesysteem?

2. SYSTEEMINTEGRATIE

2.1  Doel systeemintegratie

Met orkestreren voor systeemintegratie wordt beoogd om in een gekozen gebied binnen een 
gekozen tijdsperiode te komen tot gezamenlijke planvorming waarop organisaties uit de hele 
keten en alle betrokken sectoren (nu) investeringen kunnen gaan voorbereiden en doen. Doel 
hierbij is dat de Nederlandse en Europese energie-en klimaatambities gehaald kunnen worden 
én onze energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar blijft.

Bij het beschrijven van systeemintegratie onderscheiden we verschillende elementen die 
een rol spelen bij het organiseren en orkestereren van systeemintegratie:
1. Waarom. Het doel en de waardedrivers.
2. Wat. De specifieke context: het onderwerp, de schaalgrootte, de locatie, de doelstelling etc. 
3. Hoe. De precieze samenwerking en organisatie: welke partijen zijn betrokken, wie heeft

welke rol en verantwoordelijkheid, hoe worden besluiten genomen, hoe wisselen partijen
kennis uit. Dit zijn de typische hoe-vragen.

4. Randvoorwaarden. De geldende beleidkaders, wet en regelgeving en spelregels.

Deze elementen kunnen onderscheiden worden voor zowel lokale initiatieven, als regionale 
initiatieven, en nationale initiatieven. Al deze elementen hebben invloed op elkaar en op 
de keuzes die partijen maken om systeemintegratie te realiseren. Deze elementen vormen 
gezamenlijk een processchema dat kan worden benut als systeemintegratie aan de orde is. 
Dit is in figuur 2.1 gevisualiseerd. 

WAT? De specifieke context
• Bottom up of top-down initiatief

• Scope
• Schaalniveau

• Locatie

SYSTEEMINTEGRATIE: ORGANISATIE EN ORKESTRATIE

PLANVORMING / STRATEGIE / 
KEUZES / VERTROUWEN

WAAROM? Het doel en de waardedrivers.
Klimaat, betaalbaarheid, betrouwbaarheid, kostenbesparingen, effectiviteit, 

vergoening en vermindering investeringsrisico’s.

STURING & 
RANDVOORWAARDEN

• Kaders
• Spelregels en speelveld

• Instrumenten

HOE?
De precieze samenwerking 

• Welke spelers?
• Hoe spelen de spelers het spel?

• Samenspel?

ENERGIE-
PRODUCTIE

INFRASTRUCTUUR,
CONVERSIE
EN OPSLAG

GEBRUIK

Figuur 2.1: de onderdelen van systeemintegratie bepalen de aanpak
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Succesvolle 
systeemintegratie 
begint met de 
Waarom-vraag,
en volgt met een 
Wat- en Hoe- vraag.

Succesvolle systeemintegratie begint met de Waarom-vraag: waarom werken we met elkaar 
aan systeemintegratie voor dit betreffende vraagstuk (probleemdefinitie)? Welke waarde 
willen we realiseren (‘maatschappelijke en bedrijfseconomische business-case’)? Hieraan 
gekoppeld komt meteen een Wat-vraag: wat kunnen we gezamenlijk doen? Welke technisch-
economische oplossingen zijn beschikbaar/ moeten ontwikkeld worden? Wat is de afbakening 
van het systeem waarop integratie van toepassing is? Wat is de context waarbinnen gewerkt 
wordt?

Op basis daarvan kunnen de Hoe-vragen voor systeemintegratie worden opgepakt (waarbij 
opgemerkt dient te worden dat de Wat en Hoe iteratieve processen zijn, om lokale situatie 
en mogelijkheden optimaal te benutten): wie zijn de betrokken spelers in het energiesysteem 
zoals het is, wie in het nieuwe systeem? Door welke doelen, belangen en incentives worden de 
spelers gedreven? Is er voldoende gedeeld belang en voldoende vertrouwen om gezamenlijk 
de zoektocht naar een nieuw samenspel in te zetten? Wie kan als hoeder van het algemeen 
belang (de maatschappelijke businesscase) optreden en kan dat met voldoende lange adem 
volhouden? Hoe organiseren we de samenhang met het bredere (energie)systeem? 

De Wat-vraag en de Hoe-vraag leveren in combinatie een beeld op van de randvoorwaarden: 
zijn de condities de juiste om in gezamenlijkheid tot probleemoplossing te komen? Kan iedere 
speler de juiste bijdragen leveren gezien diens doelstellingen en speelruimte (financieel, 
wettelijk, gunfactor)? Bieden het vigerende reguleringskader en instrumenten voldoende 
mogelijkheden, is ad hoc dan wel structureel bijstelling daarvan nodig? Wat kunnen we als 
(markt)partijen zelf regelen, waarvoor is inzet van de overheid nodig? 

Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op de verschillende elementen: 
waarom, wat, hoe en de randvoorwaarden. 

2.2 Klimaatakkoord en energietransitie als drivers van 
systeemintegratie (WAAROM)

De ambitie van het Nederlandse Klimaatakkoord is om in 2030 de klimaatemissies met 49% 
naar beneden te brengen en in 2050 naar praktisch nul ten opzichte van 1990. Om deze 
doelstellingen te realiseren is een grootschalige verandering, transitie, nodig van het gehele 
energiesysteem. 
Er zijn drie deeltransities te onderscheiden die gelijktijdig lopen, die impact hebben op 
het energiesysteem en op alle betrokken organisaties en die onderling moeten worden 
‘georkestreerd’:
1. Transitie van energiebronnen (opwek, winning) en -dragers, waarbij het doel is om voor

2050 volledig over te schakelen naar CO2-neutrale bronnen en dragers.
2. Transitie van de vraag (sectoren): mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en landbouw:

vermindering van de vraag, andere technologieën, en verschuiving naar CO2-neutrale
energiedragers in het eindgebruik.

3. Transitie van infrastructuren, waarbij de transport- en distributie-infrastructuur (inclusief
opslag en ‘slimme’ regelsystemen), voor gassen, elektriciteit, warmte (meer) geïntegreerd
gaan worden, de transities van vraag en aanbod mogelijk worden gemaakt en
mismatches in locatie en tijdstip worden opgevangen.
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Deze transities worden mede beïnvloed door de volgende factoren:
• De transities worden primair gedreven door publieke belangen (bescherming tegen

klimaatverandering, vermindering afhankelijkheid van schaarse grondstoffen, betaalbaarheid
en betrouwbaarheid van de energievoorziening) en daaraan verbonden overheidsdoelen.

•  Doelstellingen van 2050 op klimaat- en energiegebied en aanpalende doelen voor o.a. een
circulaire economie en behoud van biodiversiteit.

•  Deze transities zijn deels een technische en financieel-economische aangelegenheid en
deels een sociaal-maatschappelijk, organisatorisch en bestuurlijk vraagstuk.

•  De uitdagingen zijn complex en organisaties kunnen de doelen niet alleen behalen, maar
hebben andere partijen nodig (interafhankelijkheid). Marktpartijen, (semi-)publieke bedrijven
en andere betrokkenen zijn hierbij nodig om samen met overheden antwoorden te vinden op
alle vragen en vorm en inhoud te geven aan de transities.

De uitvoering van het klimaat- en energiebeleid is dus geen volgtijdelijk proces, maar een 
parallel proces met wederzijdse afhankelijkheden en onderlinge relaties (“simultaanschaken”). 
Ontwikkelingen in de energieketen van vraag – aanbod - infrastructuur dienen parallel 
en gezamenlijk ontwikkeld te worden om op elkaar aan te sluiten vanwege verschillende 
doorlooptijden (o.a. innovatie of aanleg infrastructuur) en om de ambities en doelstellingen te 
kunnen realiseren. Voor een tijdige en succesvolle realisatie van het Klimaatakkoord en de 
energietransitie is systeemintegratie cruciaal. Om de doelen voor 2050 in zicht te houden moeten 
sommige organisaties nu starten met de voorbereidingen van de investeringen gaan doen. 

Hierbij zoeken partijen naar voldoende zekerheid dat als zij een investering doen, in 
bijvoorbeeld een installatie of in infrastructuur, zij daar komende decennia voldoende 
economisch gebruik van kunnen maken en de investering zich op termijn terugverdient. Maar 
in deze snel veranderende complexe wereld is weinig zekerheid te vinden. Het risico bestaat 
dat partijen op elkaar wachten of dat een partij investeert en zich voor knelpunten ziet gesteld 
omdat een andere partij nog onvoldoende actie had ondernomen. Ontwikkelen in nauwe 
samenspraak met partijen die tot voor kort maar beperkt onderling contact hadden, en die 
elkaars ‘taal’ ook zullen moeten leren spreken, is een belangrijke sleutel voor een effectieve  
en efficiënte transitie. 

2.3 Systeemintegratie: typologie van projecten en programma’s (WAT)

We onderscheiden twee soorten systeemintegratie initiatieven, waarbij gestart kan worden 
vanuit een probleem (bijvoorbeeld de verwachte ontmanteling of herontwikkeling van een 
energielocatie) of vanuit een visie (bijvoorbeeld het verduurzamen van een regio) en die 
inhoudelijk kunnen gaan over de samenhang in de energieketen en tussen de sectoren:  

1. Decentraal gestart systeemintegratie-initiatief;
2. Centraal gestart systeemintegratie-initiatief.

Toelichting 
1. Decentraal gestart initiatief (bottom-up) waarbij bottom-up gestart wordt met één of

meerdere projecten om de energievoorziening te verduurzamen. Werkendeweg komen de
partners tot de conclusie dat een geïntegreerd programma nodig is om de doelstellingen
te behalen of omdat projecten (deels) mikken op dezelfde doelgroep of om andere
redenen zoals bijvoorbeeld afhankelijkheid van dezelfde energiebronnen en infrastructuur.
Het initiatief ontwikkelt zich dan van één of enkele projecten naar een samenhangend
programma waarbij er steeds meer aandacht ontstaat voor systeemintegratie en voor het
maken van keuzes tussen oplossingen. Vanuit een decentraal initiatief wordt toegewerkt
naar opschaling. Kenmerkend is de kleine schaal en de meer organische oorsprong en
ontwikkeling.
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2. Centraal gestart initiatief (top-down) waarbij top-down wordt gestart om vanuit een
langetermijnvisie en scenario’s terug te redeneren naar noodzakelijke investeringen op
nationale schaal. Ook hier kan het zijn dat eerst gestart wordt met een enkel project
(bijvoorbeeld een gasleiding ombouwen naar een waterstofleiding) en vervolgens wordt
gewerkt naar een breder programma van meerdere projecten naar een geïntregreerde
overkoepelende aanpak met meerdere partners. Initiatiefnemers kunnen bijvoorbeeld
netbeheerders, industrieclusters of overheden zijn. Kenmerkend is de nationale schaal en
de geregisseerde meer sturende aanpak.

Een voorbeeld van een centraal gestart systeemintegratie-initiatief is II3050. Binnen dit 
programma zijn vier scenario’s voor de ontwikkeling van de energievraag en -aanbod in 
Nederland uitgewerkt. Op basis van deze scenario’s bekijken de netbeheerders welke 
aanpassingen en investeringen dit vraagt van de energie-infrastructuur. Op basis hiervan 
kunnen overheid, netbeheerders en marktpartijen plannen ontwikkelen voor toekomstige 
investeringen. 

2.4 Effectieve samenwerking rond systeemintegratie (HOE)

Systeemintegratieprojecten en -programma’s worden (meestal) vanuit één partij of enkele 
partijen gestart. Vervolgens worden gaandeweg andere partijen en partners bij het project 
betrokken. Veelal bestaat een systeemintegratieproject of -programma uit een mix van spelers, 
van zowel marktpartijen, publieke bedrijven (zoals een netbeheerder) en de overheid. Dit 
gebeurt in wat in de wetenschappelijke literatuur wel wordt omschreven als ‘collective system-
building networks’ 1, 2, netwerken die erop gericht zijn een gezamenlijk doel te realiseren en 
daartoe samenwerken in een organisatiestructuur die besluitvorming bij de betrokken partijen 
faciliteert. 

Hierbij worden vier sleutelfactoren voor effectief netwerkmanagement geïdentificeerd 3 die 
bepalen hoe organisaties zich organiseren en ontwikkelingen in projecten en programma’s 
orkestreren:  
1. Netwerk (grootte, stakeholdergroepen en diversiteit)
2. Governance (vormgeving, samenwerkingsregels, besluitvormingsmechanisme,

leiderschapstructuur)
3. Management (strategie en doelen, projectmanagement, taakverdeling, communicatie, kennis)
4. Relationele factoren (vertrouwen, commitment, leiderschapsstijl)
Omdat systeemintegratie ook draait om de onderlinge samenhang tussen verschillende
initiatieven en het gehele systeem, hebben we aan deze vier factoren een vijfde factor
toegevoegd:
5. Samenhang met het bredere systeem (wisselwerking en afstemming met andere

programma’s, kennis, doelen, ontwikkelingen)

1 Literatuuronderzoek voor dit project liet zien dat er nog relatief weinig onderzoek naar systeemintegratie is beschikbaar is. Er is gebruik gemaakt van  

de inzichten uit Innovatiemanagement.

2  Systeemintegratie is een domein waar organisaties pas relatief kort aan werken en die vernieuwing vraagt van aanpak van de gehele energieketen,  

de infrastrucuur en de eindgebruikers. Systeemintegratie is een geïntegreerde innovatieve aanpak  en dus een systeeminnovatie.

3 J. Planko, Strategic collaboration in innovation ecosystems - a case study of collective system building in the Dutch smart grid sector (2018)

Een voorbeeldcase van een decentraal gestart initiatief is Duurzaam Ameland, een 
programma dat zich richt op het verduurzamen van het energiesysteem op Ameland. Dit 
initiatief startte met een visionaire burgermeester die samen met enkele marktpartijen aan 
de slag ging om Ameland te benutten als proeftuin voor de energietransitie in Nederland. 
Gaandeweg ontwikkelde dit initiatief zich naar een samenhangend programma gericht op  
het verduurzamen van het gehele energiesysteem op Ameland. 

Er is behoefte aan 
een ‘organisatie’ die 
verantwoordelijkheid 
voelt voor het in 
samenhang brengen 
van activiteiten en 
ontwikkelingen in tijd  
en ruimte en daar 
sturing aan geeft.
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Verschillende systeemintegratieprojecten en -programma’s hebben ook samenhang met 
elkaar en dat vergt (enige mate van) afstemming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan keuzes 
zoals de vraag of de verschillende industrieclusters worden geëlektrificeerd of een 
waterstofinfrastructuur krijgen, wat ook gevolgen kan hebben voor de energievoorziening van 
de belendende gebouwde omgeving. De samenhang met het bredere energiesysteem roept 
vragen op als: hoe wordt afgestemd met andere programma’s, hoe wordt de kennisbasis 
afgestemd en aangesloten, wie heeft de ‘regie om de samenhang te bewaken’, wat houdt dat 
in, welke informatie is bijvoorbeeld nodig om tot een goed afgewogen besluit te komen of wat 
is daarbij het afwegingskader? Een waarschuwing is hier wel op z’n plaats. Teveel regie en 
afstemming kan ook een valkuil worden in een zoektocht naar een ‘perfecte aanpak’ omdat 
alles samenhangt.  

Het element samenhang en afstemming, dat breder is dan de scope van een project of 
programma, uit zich vaak in de algehele roep om ‘regie’. De roep om regie kan worden 
beluisterd als de behoefte aan een ‘organisatie’ die verantwoordelijkheid voelt voor het in 
samenhang brengen van activiteiten en ontwikkelingen in tijd en ruimte en daar sturing aan 
geeft. ‘Organisatie’ staat hier tussen aanhalingstekens, omdat het primair gaan om de functie 
of rol van organisator, welke vorm of organisatie die uiteindelijk oppakt is een tweede. 

Veelal wordt daarbij naar de overheid als hoeder van het collectieve belang gekeken om deze 
regie te voeren en de samenhang te organiseren en orkestreren. Echter, zoals we eerder 
hebben geschetst kan het initiatief voor systeemintegratie zowel decentraal als centraal 
worden gestart en zowel vanuit een private als een publieke partij geïnitieerd worden. De 
precieze aanpak is afhankelijk van de context en kenmerken van het voorliggende vraagstuk. 
Daarom spreken we in deze handreiking niet over regie (waarvan nogal eens het beeld 
is dat de overheid dit altijd moet doen) maar van situationele orkestratie, waarbij op basis 
van de specifieke situatie gekozen wordt voor een passende aanpak om te zorgen voor 
samenhang. Dat hoeft lang niet altijd door de overheid gebeuren, per situatie kan worden 
bekeken hoe de orkestratie het best kan worden georganiseerd. Daaruit kan mogelijk, maar 
niet vanzelfsprekend, een overheidsrol voortvloeien. Bovendien biedt situationele orkestratie 
ook de mogelijkheid te kiezen voor een groei- en leermodel om zaken in beweging te zetten en 
samenhang te organiseren, en daarbij ook fouten te mogen maken en te leren. 

In deze handreiking gaan we in eerste instantie uit van vormen van zelforganisatie door 
betrokken partijen. Alle betrokken spelers dragen bij op hun eigen wijze en vanuit hun eigen 
rol aan hoe het proces er in de praktijk uit komt te zien. De transitie kan alleen slagen als 
alle partijen bijdragen en verantwoordelijkheid nemen. Als partijen vanuit een gelijkwaardige 
positie deelnemen, is succesvolle organisatie en orkestratie mogelijk. Mogelijk kan een 
van de partijen de samenhang en afstemming verzorgen. Als er dan nog leemtes blijven 
kunnen partijen gezamenlijk zich tot de overheid wenden voor het veranderen van de 
randvoorwaarden (bijvoorbeeld aanpassen van wetgeving of van mandaten) of vormen 
van gerichte sturing (incentives, ge- en verboden, aanwijzingen, ruimtelijke coördinatie via 
bijvoorbeeld de rijkscoördinatieregeling). 

Om te kunnen bepalen wat voor orkestratie nodig is en wie welke rol moet pakken, is 
het belangrijk scherp te formuleren welke verandering beoogd wordt, welke partijen 
betrokken zijn, in welke fase de systeemintegratie zich bevindt, wat er verandert en voor 
wie (in verantwoordelijkheden en verdienmodellen) en wat de consequenties zijn van een 
verandering. 

Er is behoefte aan 
een ‘organisatie’ die 
verantwoordelijkheid 
voelt voor het in 
samenhang brengen 
van activiteiten en 
ontwikkelingen in tijd  
en ruimte en daar 
sturing aan geeft.
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Er is geen regie die 
overal op past: het 
gaat om ‘situationele 
orkestratie’.

2.5 Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden betreffen de onderdelen die een organisatie/samenwerkingsverband 
niet zelf kan beinvloeden en die wel bepalend zijn voor de gezamenlijke doelen. Het betreft 
de geldende wet-en regelgeving, het beleids en reguleringskader dat de speelruimte 
vormgeeft, maar ook financiele regelgeving (fiscaliteit, subidies, tijdelijke experimenteerruimte) 
en dergelijke behoren tot de randvoorwaarden waarmee sturing wordt gegeven vanuit de 
overheid aan het speelveld. Om hierin meer invulling te geven, onderscheiden we voorlopig 
twee vormen van sturing: harde sturing en zachte sturing: 

1. Harde bindende sturing: in de vorm van normatieve regels en wetten, voorwaarden
horend bij subsidies, sturen op samenwerking over de keten heen, directe aanwijzingen
en ook sectorale afspraken als Industriestandaarden en gedragscodes. In figuur 2.2 zijn
dit de randvoorwaarden.

2. Zachte sturing: in de vorm van het bijeenbrengen van partijen over ketens heen,
nieuwe samenwerkingsmodellen, joint fact finding en gezamenlijke kennisontwikkeling
bijvoorbeeld via scenario’s.

Figuur 2.2: sturing van de randvoorwaarden

2.6 Conclusie

Om te zorgen dat systeemintegratie goed georkestreerd wordt om zo de gewenste transities 
te realiseren, is het goed te beseffen dat de orkestratie verschilt per thema en onderwerp, 
afhankelijk van wat waar nodig is en adaptief en flexibel in de tijd. Er is geen regie die 
overal op past voor systeemintegratie (geen ‘one size fits all’), het gaat om ‘situationele 
orkestratie’, afhankelijk van de situatie wordt organisatie en orkestratie ingevuld. Er zijn 
bottom-up en top-down initiatieven, en er zijn initiatieven vanuit de markt en vanuit de overheid 
(marktontwikkeling) en alle partijen hebben een rol te spelen en er is de mogelijkheid om al 
doende te leren en bij te stellen.

Situationele 
orkestratie = 
kijk vanuit de situatie 
naar welke vormen 
van zachte of hardere 
sturing nodig zijn

Strategie en planvorming:
• Strategie-vorming,
beleid: robuuste opties
en dilemma’s

• Plannen op hoofdlijnen
• Business cases, 
investerings-besluiten

‘Zachtere’ sturing: sociale netwerken koppelen, elkaars taal leren spreken, openheid 
kennis en info, ‘clearinghouse’, samenwerkingsmodellen a la industriële WKK, 
planningsinstrument, gezamenlijke scenarioaanpak, onafhankelijke procesbegeleider

‘Hardere’ sturing: vergunningen voor met elkaar verbonden delen van keten, 
handelsplatform, subsidiëring over meerdere schakels keten, aanwijzingen/beslissingen

ENERGIE-
PRODUCTIE

INFRASTRUCTUUR,
CONVERSIE
EN OPSLAG GEBRUIK
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Goede relaties en  

vertrouwen tussen spelers 

onderling zijn cruciaal om  

te kunnen samenwerken  

en met elkaar te zoeken 

naar oplossingen. 

3. SYSTEEMINTEGRATIE
IN DE PRAKTIJK

3.1 Lessen uit vier systeemintegratie cases

Voor deze handreiking hebben we lessen geleerd over de samenwerking rond organisatie 
en orkestratie van een viertal systeemintegratieprogramma’s in Nederland: Ameland, 
GZI Next Emmen, II3050 en de Waterstofbackbone. In de bijlage staan deze vier cases 
beschreven en worden de lessen toegelicht. Op basis van deze cases is een aantal 
succesfactoren, randvoorwaarden en criteria geïdentificeerd voor de organisatie van 
systeemintegratieprogramma’s en voor de samenhang met het bredere energiesysteem. 

Dit hoofdstuk presenteert een aantal lessen die naar voren zijn gekomen bij het analyseren 
van de cases, maar beoogt niet de ideaaltypische aanpak te schetsen.

Voor het succesvol organiseren van systeemintegratie projecten en programma’s zijn de 
volgende aandachtspunten van belang. In bijlage 4 staan deze punten nader toegelicht:

• Urgentie. Er is een gevoelde urgentie (visie of probleem) die breed gedeeld wordt. Daarbij
is er zicht op een bredere set van waarden voor het geheel (maatschappij) als voor
betrokkenen. Deze waarden kunnen vaak alleen gezamenlijk gerealiseerd worden.

• Initiatiefnemer. Er is een initiatiefnemer voor het geheel, vaak is dat een grote organisatie
met een voldoende lange termijn blik en een lange adem. Deze kan zowel publiek als
privaat zijn.

• Programmamanager. Zoek naar een verbindende programmamanager die in staat is partijen
te verenigen, verbanden te leggen en partijen blijvend kan betrekken, en die oog heeft voor
het bredere belang van het programma.

• Samenwerking. Er wordt vanaf de start gezocht naar samenwerking met een diversiteit aan
spelers, uit de hele keten en uit verschillende sectoren. Vertrouw er op dat de betrokken
partijen samen deskundig en slim genoeg zijn om barrières op te lossen. Heb daarbij
aandacht voor de volgende aspecten:

○  Betrokkenen moeten halen en brengen (wederkerigheid).
○  Betrek partijen die vanuit een open grondhouding willen werken en belangen delen.
○  Betrek partijen die bereid zijn te investeren en risico’s te nemen.

• Afspraken. Vooraf wordt een aantal spelregels en afspraken vastgelegd over de doelen,
rollen en verantwoordelijkheden. Zaak is het hierbij niet teveel vooraf te willen vastleggen,
maar te zorgen voor een adaptief programma dat op basis van bevindingen kan worden
bijgesteld.

• Vertrouwen. Goede relaties en vertrouwen tussen spelers onderling zijn cruciaal om te
kunnen samenwerken en met elkaar te zoeken naar oplossingen. Openheid over belangen,
regelmatig contact, een gezamenlijke kennisbasis en heldere afspraken en structuren
dragen bij aan het ontstaan van vertrouwen tussen partijen.

• Governance. De governancestructuur is belangrijk voor de organisatie van systeemintegratie.
Bijvoorbeeld door een stuurgroep (besluitvormers) en ‘coördinatiegroep’ op te richten waarin
vertegenwoordigers van de projecten regelmatig samenkomen en overleggen waarbij wordt
gewerkt aan ‘orkestratie van de besluitvorming in de betrokken organisaties’.
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Om te zorgen dat 
partijen met elkaar open 
kunnen spreken, is het 
van belang een goede 
setting te creëren en 
vertegenwoordigers 
aan tafel te hebben  
die vrij kunnen 
denken en belangen 
en dilemma’s met 
elkaar bespreken 
om gezamenlijk 
oplossingen te zoeken.

• Besluitvorming: de besluitvorming rond systeemintegratieprogramma’s vindt bij voorkeur 
plaats op basis van consensus dan wel consent (i.e. als geen van de betrokkenen een 
beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft). Dat is belangrijk omdat de betrokken 
partijen vervolgens in de eigen organisatie besluiten moeten nemen om investeringen te 
doen om te zorgen dat het systeemintegratieprogramma tot stand komt. Transparantie over 
de individuele businesscases, binnen afgesproken geheimhouding, is daarbij belangrijk. 
In geval van onrendabele toppen worden de partners betrokken op welke wijze zij steun 
kunnen geven.

• Businesscase. De zoektocht naar businesscases is voor deelnemende bedrijven een 
belangrijk doel. Systeemintegratie maakt soms juist businesscases haalbaar die zonder 
integratie niet haalbaar zouden zijn geweest. De businesscase zit namelijk vaak in de 
gehele keten (i.p.v. in een onderdeel van de keten), waarbij creatief en gezamenlijk gezocht 
moet worden naar oplossingen. Bij een positieve ‘keten-businesscase’ is het van belang een 
kloppende verdeling van de waarden over de partijen te vinden. 

• Wederzijdse afhankelijkheid. Voor de realisatie zijn de projecten in een systeemintegratie-
programma van elkaar afhankelijk. Bespreek wat de consequenties zijn als één van de 
projecten niet doorgaat en wat te doen om te zorgen dat hierdoor niet het programma 
stagneert. Partijen zijn onderling afhankelijk en dat brengt een verantwoordelijkheid met zich 
mee. Partijen zullen hun uiterste best doen hun deel van systeemintegratie te realiseren. Dat 
vraagt van partijen om hun nek uit te steken, intensief samen te werken en een lange adem 
te hebben. 

• Samenhang: binnen projecten en programma’s zijn deelnemers bezig met organisatie, 
coördinatie en orkestratie binnen de gekozen scope en gebied, veelal in een 
coördinatiegroep. Belangrijk is om in het project of programma de bredere samenhang met 
de rest van het energiesysteem regelmatig op de agenda te hebben en te bespreken, zodat 
alle partijen inzicht hebben in de consequenties breder dan het gezamenlijke programma. 
Partijen kunnen op die manier gaan meedenken over wat zij kunnen bijdragen vanuit het 
programma of vanuit eigen activiteiten aan het bredere systeem. 

• Rollen: In systeemintegratie zitten naast overheidsbedrijven zoals netbeheerders ook 
marktpartijen, overheden en soms ook energiecoöperaties. Bij systeemintegratie is het 
zo dat de markt bepaalde initiatieven (nog) niet oppakt, mede omdat de businesscase 
niet aanwezig is en niet iedereen in dezelfde mate profiteert van systeemintegratie (split 
incentives). Dit maakt dat de overheid vaak bij uitstek de partij is die een rol pakt om het 
initiatief gaande te houden. Naast partner in het systeemintegratie-programma, hebben 
overheden ook andere rollen die van invloed zijn op het programma: zij geven de kaders 
vorm waarbinnen het programma wordt ontwikkeld, onder andere als wet-en regelgever, 
subsidiegever en beleidsmaker. De inzichten opgedaan bij het programma kunnen benut 
worden om indien nodig (en breder relevant) aanpassingen te doen in de kaders. 

• Samenhang brede systeem: de focus van veel partijen ligt op het organiseren van de 
samenhang en integratie tussen de projecten binnen de eigen scope/schaalgebied. Via 
een coördinatiegroep wordt gewerkt aan orkestratie en op het op elkaar afstemmen van 
de acties. Hierbij wordt beperkt gekeken naar de samenhang en integratie met het bredere 
systeem buiten de programmagrenzen. Alhoewel deelnemers meestal beseffen dat 
afstemming nodig is, wordt dit vaak overgelaten aan de betrokken overheid/overheden en 
deels aan de netbeheerder. De individuele projecten kijken nauwelijks naar deze bredere 
samenhang. 
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Systeemintegratie 
maakt soms juist 
businesscases 
haalbaar die apart niet 
haalbaar zouden zijn 
geweest.

Een aantal aandachtspunten willen we hierbij extra benadrukken die cruciaal zijn bij het 
ontwikkelen van een systeemintegratieproject: 

• Openheid. Systeemintegratieprojecten en -programma’s kenmerken zich door een focus
op de (middel)lange termijn en op een gezamenlijk doel. Hierbij wordt gewerkt aan het
energiesysteem van de toekomst, voorbij de eigen belangen. Dat is een zoektocht. Om te
zorgen dat partijen met elkaar open kunnen spreken, is het van belang een goede setting
te creëren en vertegenwoordigers aan tafel te hebben die vrij kunnen denken en belangen
en dilemma’s met elkaar bespreken om gezamenlijk oplossingen te zoeken. Hierbij is een
onderhandelingssetting, waarbij partijen met elkaar onderhandelen over wie wat mag en wat
moet, niet behulpzaam. Het scheiden van uitwisseling van informatie en inzichten enerzijds,
en onderhandelen en beslissen anderzijds, is daarentegen wel behulpzaam.

• Mindset. De toekomst is onzeker en het is geven en nemen. Daarom is het noodzakelijk te
kunnen leren en experimenteren en dilemma’s open te delen. Fouten maken hoort daarbij
en ruimte inbouwen om, met goede redenen, terug te komen op eerdere besluiten ook.
De grondhouding moet zijn: samen gaan we dit oplossen. Ook helder communiceren over
keuzes nemen, gegeven het bestaan van die onzekerheden is belangrijk. Belangrijk is om
elkaar ruimte te geven om samen oplossingen te vinden voor die onderwerpen waar men
onzeker over is.

• Regulering. Ruimte binnen de reguleringskaders is nodig: de huidige regelingen met
proeftuinen en experimenteerruimten bieden niet voldoende ondersteuning voor opschaling
en grootschalige aanpakken. Soms passen mandaten niet en is daar flexibiliteit voor nodig
of creatieve oplossingen. Dat kan ook voor wet- en regelgeving gelden. Daarvan wordt
vaak gezegd dat die belemmerend werkt. Uit de analyse van een van de cases bleek dat
er binnen de huidige wet- en regelgeving veel meer ruimte is dan vaak wordt beweerd.
Voorwaarde is wel dat het systeemintegratieprogramma 1) zich goed verdiept in de wet- en
regelgeving op zoek naar de speelruimte en 2) gezamenlijk op zoek gaat hoe gebruik te
maken van de gevonden speelruimte.
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3.2 Besluitvorming 

De inzichten en ideeën voor werkwijzen die hiervoor zijn weergegeven leiden niet automatisch 
tot besluitvorming over de uitvoering van de projecten en programma’s, met name niet als 
de schaal groter is. Bij lokale of regionale cases zoals Duurzaam Ameland en GZI Next 
Emmen zitten alle partijen die besluiten moeten nemen voor de uitvoering aan tafel. Hier 
wordt besluitvorming op consensus gebaseerd en nemen de betrokken partijen individueel het 
besluit om daadwerkelijk te investeren (op basis van de afspraken in het programma). 

Voor de meer landelijke programma’s (Waterstofbackbone en II3050) ligt dat anders. Hier 
raakt het programma de gehele landelijke keten en meerdere sectoren. In het geval van 
II3050 maakt besluitvorming geen onderdeel uit van het programma, maar vormt II3050 de 
basis waarop andere processen de besluitvorming mede willen gaan baseren (zoals EZK 
visie marktontwikkeling en de investeringsplannen van de netbeheerders). Hier zijn het delen 
van kennis en inzichten en analyse dus expliciet gescheiden van afwegingen en besluiten. 
De vraag is hoe de besluitvorming er precies gaat uitzien. Zeker omdat vaak positieve 
businesscase(s) die voldoen aan de strategische en interne rendementseisen van alle spelers 
vaak nog ontbreken. Wie maakt hierbij de investeringskeuzes? 
In de bestudeerde cases wordt veelal een beroep gedaan op subsidies en andere 
overheidsregelingen. Bij een grotere schaal en opschaling van de hoeveelheid programma’s 
zal dat op termijn anders moeten worden vormgegeven. Hoe en door wie is, zeker in deze 
fase, een zoektocht en daarnaast maatwerk. Mogelijk is er hier meer nodig dan vanuit de 
huidige kaders nu wordt geboden. 

Voorbeeld Duurzaam Ameland
In de case van Duurzaam Ameland werd in de coördinatiegroep over de samenhang van 
projecten gesproken. Hier werd gesproken over opties, dilemma’s, belangen en keuzes. 
Besluiten werden genomen op basis van consensus, waarbij gekeken werd naar de bijdrage 
aan de doelstelling. In de interne organisatie van de partners werd vervolgens besloten over 
het wel of niet doorzetten van het project, mede op basis van de afspraken en inzichten uit 
de Stuurgroep en Coordinatiegroep. 
Ook werd expliciet door alle betrokken partners gesproken over business cases, belangen 
en dilemma’s en werd met elkaar gezocht naar de mogelijkheden om projecten doorgang te 
kunnen laten vinden. Hier werd expliciet ervaren dat individuele business cases soms niet uit 
kunnen, maar door koppeling in het programma wel doorgang konden vinden. 
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Uit de cases leren 
we dat het belangrijk 
is een platform voor 
systeemintegratie te 
organiseren met alle 
partijen zowel vanuit 
publiek en private 
partijen, zodat alle 
partijen inzicht hebben 
in de consequenties 
breder dan alleen  
hun programma.

3.3 Regulering

Specifiek voor de randvoorwaarden en regulering kunnen de volgende situaties van 
toepassing zijn:
1. Er is geen belemmering vanuit regelgeving voor de voorgenomen activiteiten, dus partijen 

gaan binnen een systeemintegratieprogramma aan de slag
2. Er is mogelijk een barrière vanuit de regelgeving: de les is hier dat het zaak is met elkaar 

goed uit te diepen waar deze barrière zich dan bevindt en of er wel werkelijk een barrière 
is. Vaak biedt de wet- en regelgeving meer ruimte dan vooraf gedacht. 

3. Als het project echt niet verder kan door wet- en regelgeving, geef dan aan de juiste 
overheidspartij door welke wet en regelgeving precies een barrière vormt en formuleer 
dat heel specifiek en niet in algemene zin. Een algemene oproep ‘Overheid, voer regie’ 
heeft weinig kans van slagen. Geef concreet aan waar het probleem precies zit.

Uit de cases leren we dat het belangrijk is voor systeemintegratie een platform te organiseren 
met alle relevante partijen aanwezig vanuit het publieke en private domein. Dit heeft als 
voordeel dat wanneer de praktijk tegen barrières aanloopt, direct al de belangrijke partijen aan 
de tafel zitten en inzicht krijgen in de problematiek en aard van de barrières en de lessen dus 
op juiste niveau in beeld zijn. 
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4. ORKESTRATIE
SYSTEEMINTEGRATIE
ENERGIE IN NEDERLAND

4.1 Behoefte aan orkestratie op nationaal niveau

We constateren op basis van deze verkenning dat er geen partij is die op dit moment kijkt 
naar de samenhang tussen verschillende systeemintegratieprojecten en -programma’s in 
Nederland (zie ook de bijlage met lopende initiatieven). Op het nationale niveau is er nog geen 
programma of entiteit die zich richt op het orkestreren van systeemintegratie, en daarbij kijkt 
naar de samenhang tussen (inter)nationale schaal en de lokale en regionale initiatieven. 

Het PBL kijkt voor de RES’en onder andere naar de samenhang door na te gaan of de RES’en 
gezamenlijk voldoende concrete ambities hebben om de nationale doelen binnen bereik te 
houden. Het PBL gaat ook kijken naar de totale systeemkosten. Maar PBL levert onderzoek 
en analyse, geen afstemming. De RES’en zijn voorts beperkt in scope (duurzame opwek 
en warmtevoorziening gebouwde omgeving). Overzicht over en analyse van RES’en is een 
element van systeemintegratie evenals het programma energiehoofdstructuur en andere 
processen. 

Onze analyse is dat er behoefte is aan integratie, coördinatie en keuzes op het niveau van het 
gehele energiesysteem om de benodigde veranderingen van richting te voorzien en benodigde 
keuzes te maken en besluiten te kunnen nemen. Het gaat erom dat de horizontale (tussen 
verschillende sectoren) en verticale (in de waardeketen) schakels van de organisatie van 
besluitvorming van systeemintegratie met elkaar worden verbonden over de verschillende 
niveaus (lokaal/regionaal/nationaal en internationaal). Doel is om er voor te zorgen dat 
systeemintegratieprojecten en programma’s bijdragen aan succesvolle uitvoering van de 
energietransitie en het Klimaatakkoord. 

Deze orkestratie gaat over twee onderwerpen: 1) het werken aan en advies geven 
voor besluitvorming over het gehele energiesysteem inclusief nationaal toepasbare 
randvoorwaarden gecombineerd met 2) het opschalen van decentrale projecten en 
programma’s op een wijze die past in het nationale energiesysteem en vice versa. Hoe 
organiseren partijen dit in samenhang, hoe worden deze twee invalshoeken bij elkaar 
gebracht? 

Op basis van de lessen van de systeemintegratie-cases en de werksessies, concluderen 
we dat er bij betrokken partijen de behoefte is gezamenlijk het initiatief te nemen om 
systeemintegratie te orkesteren in Nederland (‘Systeemintegratie Initiatief Energie Nederland - 
SEIN’) passend bij reeds bestaande initiatieven. Daarbij kiezen de betrokken partijen voor een 
ondernemende en lerende aanpak en willen met elkaar starten en vanuit daar te kijken waar 
dit verder naar toe ontwikkelt (groeimodel). Partijen willen nadrukkelijk niet beginnen met de 
overheid om ‘regie’ te vragen, maar allereerst zelf dit initiatief aanjagen en verder ontwikkelen. 
Wel is het belangrijk dit in afstemming met de overheid te doen, die als observator betrokken 
kan zijn. 

Onze analyse is dat 
er behoefte is aan 
integratie, coördinatie 
en keuzes op het 
niveau van het gehele 
energiesysteem 
om de benodigde 
veranderingen van 
richting te voorzien  
en benodigde keuzes 
en besluiten te  
kunnen nemen.
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Uitgangspunten bij systeemintegratie op nationaal niveau
De samenhang met het Klimaatakkoord is van belang. Het organiseren van systeemintegratie 
op nationaal niveau behoeft aansluiting bij de Klimaattafels maar past daar niet een-op-
een bij. Het ligt niet voor de hand om de orkestratie onderdeel te laten worden van dat 
onderhandelingsproces. Immers, voor orkestratie is het van belang om open en transparant 
uit kennis, inzichten en belangen te kunnen uitwisselen, waarover politieke en democratisch 
(ingestelde) organen dan beslissingen kunnen nemen. Het Klimaatakkoord blijft primair een 
politiek gestuurd onderhandelingstraject, waarmee open uitwisseling en verkennen soms op 
gespannen voet kunnen staan. Er dient echter wel nauw te worden samengewerkt tussen dit 
initiatief en het Klimaatakkoord.

Verder is een gezamenlijke kennisbasis van belang om complexe vraagstukken goed 
te adresseren. Er moet toegang zijn tot en beschikt kunnen worden over voldoende 
gemeenschappelijke kennis om op basis van afgeproken criteria (bijvoorbeeld kosten, 
leveringszekerheid etc) te komen tot afgewogen keuzes. Op basis van deze kennis worden 
opties, dilemma’s, scenario’s en advies gegeven, terwijl anderen besluiten. Het II3050-project 
biedt de goede kennisbasis die door partijen benut kan worden voor het orkestreren van 
systeemintegratie in Nederland. 

Het is daarbij belangrijk om voldoende bewegingsruimte te houden in de kaders en de plannen 
en om de aanpak bij te stellen (adaptief) passend bij de bevindingen. Belangrijk onderdeel is 
aandacht te hebben voor het al doende leren. Een planningsinstrument om systeemintegratie 
op lokaal, regionaal en nationaal niveau inzichtelijk te maken is daarbij belangrijk. 

Verder is voor de vormgeving van dit initiatief van belang dat deze een goede relatie 
kent tot bestaande structuren en aanvullend is. Bij de afronding van deze Handreiking 
is door de initiatiefnemers geconstateerd dat ook in andere trajecten zoals II3050 en de 
Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) de behoefte is geïdentificeerd 
om systeemintegratie te orkestreren. Daarom is het belangrijk om aan te sluiten bij de 
verschillende initiatieven die er zijn en die zich continue verder ontwikkelen. Onderdeel van de 
vervolgstap is om af te stemmen hoe het SEIN initiatief aansluit op/zich verhoudt tot andere 
trajecten. Hierbij is het van belang dat een goed georkestreerde aanpak van systeemintegratie 
in openheid en vertrouwen verder kan worden ontwikkeld, terwijl de uitkomsten wel moeten 
worden ‘gevoed’ aan de officiële besluitvormingskaders, met name die met het Klimaatakkoord 
samenhangen. 

Daarbij gaan we allereerst in op de ffuncties die geadresseerd moeten voor systeemintegratie 
op nationale schaal en daarna beschrijven we nog een aantal inzichten op basis van de lessen 
uit hoofdstuk 3.  
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4.2 Schets functies en opzet SEIN- Systeemintegratie 
Energie in Nederland 

De betrokken partijen willen gezamenlijk het initiatief nemen om op nationaal niveau 
systeemintegratie te organiseren en orkesteren. Het gaat daarbij om de volgende functies 
die opgepakt moeten worden om systeemintegratie op nationaal niveau te organiseren:
• Verkennen wat de landelijke randvoorwaarden en uitgangspunten moeten zijn om

systeemintegratie een succes te maken;
• Inventariseren van systeemintegratie-initiatieven (top-down en bottom-up) die relevant

zijn voor het creëren van een landelijk beeld;
• Bepalen in hoeverre op basis van deze initiatieven een landelijk beeld verkregen kan

worden over mogelijk ontwikkelingsrichtingen op systeemniveau, onder ander door te kijken
of vergelijkbare randvoorwaarden en uitgangspunten worden gehanteerd;

• Inventariseren waar mogelijke onbedoelde lock-ins/lock-outs kunnen gaan ontstaan
en bespreken van de (maatschappelijke) aanvaardbaarheid daarvan;

• Bespreken van de consequenties van energiescenario’s (ontwikkeld vanuit II3050)
en van de noodzakelijke stappen daarheen (transitiepaden);

• Signaleren van knelpunten, organiseren van samenhang en waar mogelijk adviseren;
• Adviseren van de overheid over belangrijke keuzes voor een geïntegreerd energiesysteem

op de kortere en de langere termijn;
• Het monitoren van de uitvoering van systeemintegratie (-programma’s en -projecten),

of dat logisch op elkaar aansluit en wat hiervan geleerd kan worden.

Om deze functies uit te voeren voorzien zij een organisatie met de volgende kenmerken:
• Doel: samenhang tussen systeemintegratie programma’s in Nederland organiseren en

bewaken, signaleren van knelpunten en kansen.
• Focus: op de inhoudelijke vragen rondom integratie van alle systeemintegratieprojecten

en programma’s.
• Kennis: een kennisgedreven organisatie, die op basis van de best beschikbare

(praktijk)kennis adviezen geeft aan de overheid voor te maken keuzes, gegeven alle
onzekerheden die er zijn. II3050 dient daarbij als de inhoudelijke kennisbasis.

• Scope: 2030-2050, samenhang tussen energiesystemen en sectoren, op alle niveaus
• Besluitvorming: niet, organisatie geeft enkel advies op basis van analyse, besluitvorming

vindt plaats bij de overheid (ontvanger advies) en bij de betrokken partijen intern.
• Aanpak: zowel reactief op verzoek, als proactief zelf initiëren van programma’s
• Vorm: netwerkorganisatie, met voldoende gezag gebaseerd op kennis en brede

vertegenwoordiging. Starten vanuit eigen initiatief en gezag verkrijgen op basis van
prestaties.

• Initiatiefnemers: betrokken SEIN-partijen aangevuld met Netbeheer Nederland en
mogelijk nog een of enkele partijen uit elektriciteitskant en industrie (VEMW). Nieuwe
organisaties mogen aansluiten. De condities waaronder moeten nog worden uitgewerkt.

• Governance: een coördinatiegroep en/of stuurgroep om de analyses te maken
en adviezen te geven. Overheid (in deze ministerie EZK) kan als toehoorder bij
bijeenkomsten aanwezig zijn.

• Mindset: leren door te doen, samenwerken en creativiteit.
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4.3 Informatiefase SEIN

Tegelijk met de wens van alle bij SEIN betrokken organisaties om systeemintegratie op 
nationale schaal daadwerkelijk vorm te gaan geven, constateren we dat sinds de start van dit 
project een aantal ontwikkelingen rond systeemintegratie meer in versnelling is gekomen. Zo 
heeft de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) haar advies aan de overheid 
uitgebracht, waarin ook het belang van orkestratie wordt benadrukt en een aantal oplossingen 
worden geschetst. Ook is het denken rond marktontwikkelingskader binnen het ministerie 
van EZK verder ontwikkeld en is het programma II3050 van Netbeheer Nederland in volle 
gang. De vraag dient zich nu aan wat deze ontwikkelingen betekenen voor systeemintegratie 
op nationaal niveau en voor SEIN? Worden met deze programma’s de doelen en functies 
voor nationale orkestratie bediend, of zijn er lacunes? Kortom, hoe verhouden de recente 
ontwikkelingen zich ten opzichte van het voornemen om systeemintegratie op Nederlandse 
schaal te organiseren? 

Het voornemen is daarom om een informatiefase uit te voeren. Doel van deze 
informatiefase is de vraag te beantwoorden hoe het initiatief SEIN zich verhoudt tot andere 
systeemintegratieplannen en of en waar de geidentificeerde functies (organisatie en 
afstemming) al (deels) vervuld worden, hoe en waar ze verder versterkt en ontwikkeld kunnen 
en/of moeten worden en of en op welke wijze SEIN daarin kan worden gepositioneerd. Deze 
informatiefase heeft tot doel te kunnen besluiten waar en hoe de functies van SEIN het beste 
belegd kunnen worden. 
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1. Het project SEIN: aanpak en opzet

In het CEO-plus van begin september 2019 hebben de CEO’s/voorzitters van EBN, Energie 
Nederland, GasTerra, Gasunie, NVDE, NOGEPA, Shell, TenneT, VNO-NCW en VNCI met 
elkaar gesproken over de gezamenlijke uitdagingen rond de energietransitie en van het 
klimaatakkoord.De aanwezigen deelden de behoefte om samenwerking te verkennen op het 
thema ‘uitvoering van systeemintegratie en sectorkoppeling’ vanuit een gedeelde zorg over 
tijdige en succesvolle realisatie van het klimaatakkoord en de energietransitie. De doelen van 
de energietransitie worden alleen bereikt als de investeringen aan productie- en vraagkant én 
die in de infrastructuur, inclusief opslag, ‘gelijk’ opgaan (simultaan schaken). Hoe zorgen we 
voor deze orkestratie? 

Er werd geconstateerd dat het vraagstuk over systeemintegratie en sectorkoppeling niet alleen 
aan de overheid is, maar dat de marktpartijen (privaat en semi-publiek) die aanwezig waren 
op het CEO-plus diner gezamenlijk willen nadenken over de uitvoering hiervan en over het 
samenspel tussen markt en overheid daarbij. Doel is een goed gecoördineerde uitvoering en 
regie in de komende decennia waarbij organisaties voldoende investeringszekerheid krijgen 
om de benodigde investeringen te doen voor een succesvolle energietransitie. 

De aanwezige CEO’s/bestuurders hebben EDN gevraagd een proces te organiseren en 
begeleiden om met de aanwezige organisaties (aangevuld met VEMW) gezamenlijk dit 
vraagstuk uit te diepen. Het resultaat is het gezamenlijke project SEIN, ‘Samenwerking 
Energietransitie Integratie Nederland’.  

Het succesvol realiseren van systeemintegratie vraagt een gecoördineerde en georkestreerde 
aanpak in tijd en ruimte die ervoor zorgt dat alle partijen in het energiesysteem voldoende 
vertrouwen hebben om investeringen te doen die parallel in plaats van volgtijdelijk 
plaatsvinden. Dit vraagt een vernieuwde aanpak en samenwerking van alle partijen. Daarom 
is door EBN, Energie Nederland, GasTerra, Gasunie, Nogepa, NVDE, Shell, Tennet, VNCI en 
VNO-NCW het project SEIN (Systeemintegratie Energie in Nederland) gestart, om te leren 
hoe, in afstemming met het Rijk, organisatie, samenwerking en regie rond systeemintegratie 
vorm te geven. En om handvatten aan te reiken waarmee elk van de spelers op zich beter 
kan handelen, het samenspel beter kan verlopen, en ook om zo helder mogelijk aan te geven 
welke stappen overheden kunnen/moeten zetten om de systeem transitie als geheel in goede 
banen te leiden en daarmee voor alle spelers binnen het systeem duidelijkheid te creëeren.  
Dat klinkt ambitieus, en dat is het ook, maar tevens past de kanttekening dat het terra 
incognita is, en dat we nog moeten zien tot waar we kunnen komen. Maar dat is geen reden 
niet aan de reis te beginnen. 
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1  Het project SEIN: aanpak en opzet

Doel van SEIN-verkenning
De hoofdvraag van SEIN is: hoe kunnen sleutelspelers (marktpartijen en rijksoverheid) in het 
energiesysteem het proces, de besluitvorming, uitvoering en publiek-private samenwerking 
van systeemintegratie goed organiseren? Wat kunnen partijen leren van lopende cases voor 
de organisatie van systeemintegratie op nationale schaal? 

Het eindresultaat bestaat uit een handreiking (aanbevelingen) en suggesties voor het 
organiseren van systeemintegratie. Doelgroep van deze handreiking zijn de partijen die 
betrokken zijn bij systeemintegratie: de overheid en de SEIN-deelnemers. 

De handreiking wordt ontwikkeld door vier cases te verkennen en lessen te trekken over de 
samenwerking en organisatie van de cases, én om lessen te trekken over de samenhang 
van de verschillende cases in het bredere nationale energiesysteem. In een werkbijeenkomst 
(virtueel, naar aanleiding van de coronaproblematiek) wordt vervolgens op basis van deze 
lessen de organisatie en uitvoering van systeemintegratie, in het licht van de nationale 
energietransitie, uitgediept. De resultaten worden verwerkt in een concept-handreiking die  
in een tweede werksessie wordt besproken en aangevuld.  
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2  Definitie van systeemintegratie

2. Definitie van systeemintegratie

Definitie systeemintegratie
In het kader van SEIN definiëren wij systeemintegratie als volgt 4: 
Systeemintegratie en sectorkoppeling betreft het proces van integratie van meerdere spelers, 
energiedragers en schakels van de energiewaardeketens (ketenintegratie) en van integratie 
van meerdere sectoren zoals van de industrie en de energiesector (sectorintegratie) in de tijd 
en/of ruimte. 

Systeemintegratie gaat over:
• de wijze waarop de verschillende energiebronnen en energie-infrastructuur met elkaar

verbonden worden over de gehele energiewaardeketen en hoe deze samenhangt, over de
onderlinge afhankelijkheden en over manieren waarop ze elkaar in de weg kunnen zitten/
aanvullend kunnen zijn.

• de samenhang tussen sectoren, onderlinge afhankelijkheden en de manier waarop ze
aanvullend dan wel concurrend kunnen zijn voor energie- en grondstoffengebruik.

• de samenhang in de tijd, plaats en ruimte van de energieketen en sectoren.
• de governance en sturing, de marktordening en de wettelijke kaders waarbinnen de

transitie plaatsvindt.
• de gehele energiewaardeketen(s), van energieproductie tot levering bij de afnemer

en betreft:
○ Energie en grondstofbronnen: wind, zon, biomassa, golf, getijden, TEO, afval,

restwarmte aardgas, (kolen, kern, olie)
○ Dragers van energie: elektronen, gas (H2, CH4, NH3,…), water (warmte)
○ Transport en distributie: infrastructuur en assets (kabels, leidingen, verdeel- en

compressiestations, transformatoren, etc.)
○ Buffering en opslag (voor energie en CO2 bijvoorbeeld in cavernes, lege gasvelden,

batterijen etc.).
○ Afnemers: industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, landbouw

4 Bewerking van de definitie van de Topsector Energie: https://www.topsectorenergie.nl/systeeminte-
gratiehttps://www.topsectorenergie.nl/systeemintegratie

ENERGIE-
PRODUCTIE

INFRASTRUCTUUR,
CONVERSIE
EN OPSLAG GEBRUIK

Figuur 3.1: systeemintegratie: integratie van ketens en sectoren (EDN)
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2  Definitie van systeemintegratie

Systeemintegratie: integratie tussen sectoren en binnen ketens
Waar in Nederland doorgaans over ‘systeemintegratie’ wordt gesproken, is internationaal 
de term ‘sectorkoppeling’ in zwang. Grosso modo lijken daar vergelijkbare zaken mee te 
worden bedoeld, maar bij nadere beschouwing kunnen twee vormen van integratie worden 
onderscheiden: 
1. Afstemming/coördinatie in de gehele energieketen, van productie (aanbod) via

infrastructuur en opslag tot en met gebruik (vraag).
2. Afstemming/coördinatie tussen (gebruiks)sectoren industrie, mobiliteit, gebouwde

omgeving etc.
We zullen hier de term systeemintegratie voor beide processen gebruiken, ongeacht of het 
een project of programma is en ongeacht of het een lokaal, regionaal of nationaal project is, 
waar specifiek een ervan wordt bedoeld zullen we dat aangeven.

Systeemintegratie en sectorkoppeling betreft het proces van integratie van meerdere spelers, 
energiedragers en schakels van de energiewaardeketens (ketenintegratie) en van integratie 
van meerdere sectoren zoals van de industrie en de energiesector (sectorintegratie). 
• Systeemintegratie kent nog een derde dimensie en dat is een samenhang in de tijd en/of

ruimte, immers de ontwikkeling van het ene project bijvoorbeeld ontwikkeling van aanbod
van nieuwe windparken voor duurzame elektriciteit, heeft invloed op de mogelijkheid voor
een ander project zoals het elektrificeren van een fabriek.

• Dit integratie-’spel’ waarbij diverse spelers met elkaar actief zijn om het gehele
energiesysteem en de sectoren te verduurzamen, speelt zich af op een groot speelveld
waarbij diverse spelregels gelden. Deze spelregels betreft de sturende randvoorwaarden
die bepalen hoe spelers zich mogen gedragen, waaronder de geldende wet-en regelgeving
en beleidskader, het financieel-economische stelsel van fiscaliteit en subsidies, de rollen
en verantwoordelijkheden zoals bepaald vanuit de marktordening, de maatschappelijke
acceptatie en het draagvlak voor de activiteiten van de diverse spelers en het
internationale speelveld (concurrentiekracht).

• Systeemintegratie vindt gelijktijdig plaats op verschillende schaalniveaus, varierend van
lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Systeemintegratie kan ervoor zorgen dat de kosten voor burgers, bedrijven en andere 
eindverbruikers zo laag mogelijk blijven, doordat opwekking, transport, conversie, opslag en 
gebruik van energie in samenhang worden gerealiseerd (zie de definitie en waardedrivers 
van systeemintegratie in Bijlage 2) en daarmee efficiëntere oplossingen worden gevonden.  
Echter, systeemintegratie is geen doel op zich. Het is een middel om te zorgen om te komen 
tot een robuust duurzaam toekomstig duurzaam systeem van energie in Nederland. 

Onderscheidende van systeemintegratie is de koppeling tussen verticaal (in de keten) 
en horizontaal (sectorkoppeling) en in de tijd/ruimte. Die slag met elkaar maken is nieuw 
en vraagt meer dan van “gewoon complexe trajecten”: er moet een gedeeld zicht zijn 
op waar naar toe wordt gewerkt, spelers met verschillende achtergronden die steeds 
hun eigen activiteit konden optimaliseren wordt gevraagd naar het bredere systeem te 
kijken en de eigen activiteit als onderdeel van het geheel te zien, en die puzzel moet niet 
alleen voor het hier en nu maar ook voor de toekomst worden gelegd terwijl ook andere 
‘toekomsten’ denkbaar zijn. Hierbij kan ook een spanningsveld ontstaan tussen top-down 
en bottom-up organiseren van systeemintegratie. Een voorbeeld daarvan is de discussie 
tussen de energieproducenten die die zegt dat wind- en zon ‘gewoon’ willen bouwen en de 
netbeheerders die vooraf aangeven waar bepaalde ontwikkelingen mogelijk zijn vanuit de 
aanwezige infrastructuur. 
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3. Begrippenlijst

Organiseren Regelen, inrichten. In deze handreiking: “hoe werken partijen (markt 
en overheid) samen in de gezamenlijke analyse en besluitvorming 
en implementatie van de noodzakelijke stappen in de transitie van 
de energiesystemen en het samenhangende beleid dat ingezet zou 
moeten worden om deze verandering mogelijk te maken”. 

Orkestratie Organiseren en leiden van een samenhangend proces. Afhankelijk 
van de precieze situatie/context wordt gekozen voor een passende 
aanpak en benodigde procesleiding om te zorgen dat de aanpak 
effect sorteert. 

Programma Een samenhangend geheel van projecten gericht op een gezamenlijk 
vastgesteld doel.

Systeemintegratie Systeemintegratie en sectorkoppeling betreft het proces van 
integratie van meerdere spelers, energiedragers en schakels van 
de energiewaardeketens (horizontale integratie) en van integratie 
van meerdere sectoren zoals van de industrie en de energiesector 
(verticale integratie). 
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4. Waardedrivers energiesysteemintegratie

Waardedrivers voor systeemintegratie. Systeemintegratie kan organisaties en de samenleving 
voordelen/waarde opleveren, waaronder:  
 
• CO2 besparen op een wijze die anders niet of minder snel kan of tegen hogere kosten. 
• Financieel-economisch: kostenbesparingen en/ of verdienpotentieel vergroten.
• Efficiënt gebruik schaarse grondstoffen.  
• Samenwerking in de keten en met organisaties uit andere sectoren kan de uitvoering 

versnellen.
• Samenwerken met andere partijen, omdat bedrijven niet alleen de oplossing kunnen 

realiseren De kosten en opbrengsten van de transitie zijn nog niet duidelijk en ook is 
nog onduidelijk bij wie die terecht komen. Helderheid over verdeling van kosten en 
opbrengsten én helderheid of de wijze van financiering helpt bedrijven bij het nemen van 
investeringsbesluiten.

• De energietransitie heeft impact op de schaarse ruimte in Nederland. Door samenwerking 
met organisaties en met overheden wordt het ruimtebeslag inzichtelijk en kan worden 
gezocht naar oplossingen die maatschappelijk gezien optimaal zijn tegen de laagste kosten. 

• Bedrijven in Nederland kunnen versneld klimaatneutraal worden.
• Systeemintegratie kan bijdragen aan nieuwe werkgelegenheid in de duurzame economie. 
• Systeemintegratie kan bijdragen aan het op peil houden van voorzienings- en 

leveringszekerheid
• De ontwikkelde kennis en producten kunnen worden geëxporteerd.
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5.  Lessen succesfactoren systeemintegratieprojecten 

Voor het succesvol organiseren van systeemintegratie projecten en programma’s zijn de 
volgende aandachtspunten van belang:

• Urgentie. Er is een gevoelde urgentie (visie of probleem) die breed gedeeld wordt. Daarbij 
is er zicht op een bredere set van waarden voor meerdere betrokkenen. Deze waarden 
ontstaan voor het gehele systeem (collectief) en niet voor een partij alleen. Deze waarden 
kunnen vaak alleen gezamenlijk gerealiseerd worden. Definieer bij de start van een project/
programma wat het overkoepelende gezamenlijke doel is, het waarom, en definieer wat er 
gaat gebeuren en leg dat vast, hierop kan later teruggegrepen worden. 

• Initiatiefnemer. Er is een initiatiefnemer voor het geheel, vaak is dat een grote organisatie 
met een voldoende lange termijn blik en een lange adem. Deze kan zowel publiek als 
privaat zijn. In de geanalyseerde cases waren de initiatiefnemers divers: een marktpartij 
(GZI Next Emmen), een netbeheerder (Waterstofbackbone, II3050), een overheid 
(Duurzaam Ameland). 

• Programmamanager. Zoek naar een verbindende programmamanager die in staat is partijen 
te verenigen, verbanden te leggen en partijen blijvend kan betrekken, en die oog heeft voor 
het bredere belang van het programma. Juist omdat er veel verschillende organisaties uit 
verschillende sectoren en onderdelen van de keten betrokken zijn. 

• Samenwerking. Er wordt vanaf de start gezocht naar samenwerking met een diversiteit 
aan spelers, uit de hele keten en uit verschillende sectoren. Heb daarbij aandacht voor de 
volgende aspecten:

 ○  De betrokken partijen die meedoen hebben zowel wat te halen als wat te brengen 
(wederkerigheid). Maak dat expliciet zodat de bijdrage én het belang van partijen 
transparant is. 

 ○ Betrek partijen bij het programma die op een ondernemende, pionerende en vanuit 
een open grondhouding willen werken, die werkzaamheden gezamenlijk willen 
aanpakken en concrete dingen willen doen. Vertrouw er op dat de betrokken partijen 
samen deskundig en slim genoeg zijn om barrières op te lossen.

 ○ Betrek partijen die bereid zijn te investeren en risico’s te nemen. 
• Afspraken. Vooraf wordt een aantal spelregels en afspraken vastgelegd over de doelen, 

rollen en verantwoordelijkheden. Houd ruimte in de planning om hier tijd voor te nemen om 
te zorgen dat de deelnemers elkaar leren kennen en vertrouwen opbouwen. Zaak is het 
hierbij niet teveel vooraf te willen vastleggen, maar te zorgen voor een adaptief programma 
dat op basis van bevindingen kan worden bijgesteld. 

• Vertrouwen. Goede relaties en vertrouwen tussen spelers onderling zijn cruciaal om te 
kunnen samenwerken en met elkaar te zoeken naar oplossingen. Openheid over belangen, 
regelmatig contact, een gezamenlijke kennisbasis en heldere afspraken en structuren 
dragen bij aan het ontstaan van vertrouwen tussen partijen. 

• Governance. De governancestructuur is belangrijk voor de organisatie van systeemintegratie. 
Bijvoorbeeld door een stuurgroep (besluitvormers) en ‘coördinatiegroep’ op te richten waarin 
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vertegenwoordigers van de projecten regelmatig samenkomen en overleggen over de 
uitgangspunten, aannames, plannen, de tijdpaden, de te nemen besluiten, de raakvlakken 
tussen projecten, de mogelijke kansen en risico’s en ieders rol en mogelijkheden en 
onmogelijkheden daarbij waarbij wordt gewerkt aan ‘orkestratie van de besluitvorming in 
de betrokken organisaties’. Systeemintegratie vraagt een zoektocht naar de wijze waarop 
het gezamenlijke belang in het project/programma kan worden geconcretiseerd. Dat is 
een intensievere zoektocht dan in een regulier project en het vraagt veel meer afstemming 
op programmaniveau dan bij een los project. Dat gebeurt in de coördinatiegroep. De 
stuurgroep en de coördinatiegroep zijn bij voorkeur de plek om het gesprek te voeren over 
verschillen van inzichten en van belangen. Het werkt door voor de start van het programma 
af te spreken hoe de stuurgroep hiermee omgaat. 

• Besluitvorming: de besluitvorming rond systeemintegratieprogramma’s vindt bij voorkeur 
plaats op basis van consensus dan wel consent (i.e. als geen van de betrokkenen een 
beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft). Dat is belangrijk omdat de betrokken 
partijen vervolgens in de eigen organisatie besluiten moeten nemen om investeringen te 
doen om te zorgen dat het systeemintegratieprogramma tot stand komt. 

• Uitstappen. Systeemintegratie kan alleen slagen als alle partijen meedoen en zoveel 
mogelijk mee blijven doen. Als een partij halverwege uitstapt kan dat grote gevolgen hebben 
voor het geheel. De hindermacht is daarmee ook groot. De les is om daarover vooraf 
afspraken te maken. De intentie is de samenwerking te continueren, maar als naarmate 
een plan verder vordert de koers niet meer passend is voor een of enkele partijen moeten 
deze wel in de gelegenheid zijn uit te stappen. Om verrassingen te voorkomen kunnen 
vooraf afspraken worden gemaakt wanneer, bij welke omstandigheden en veranderingen, 
uitstappen mogelijk is. 

• Businesscase. De zoektocht naar businesscases is voor deelnemende bedrijven een 
belangrijk doel. Daarbij moeten de deelnemers bereid zijn risico’s te nemen om iets 
mogelijk te maken. Systeemintegratie maakt soms juist businesscases haalbaar die apart 
niet haalbaar zouden zijn geweest. De businesscase zit namelijk vaak in de gehele keten 
(i.p.v. in een onderdeel van de keten), waarbij creatief en gezamenlijk gezocht moet worden 
naar oplossingen. Bij een positieve ‘keten-businesscase’ is het vervolgens wel van belang 
een voor alle partijen kloppende verdeling van de waarden over de partijen te vinden. 
Dat betekent dat het van belang is in het project te redeneren vanuit het te realiseren 
(geïntegreerde) systeem, en vandaaruit te zoeken naar partiële businesscases. Als er voor 
het geheel geen businesscase is, zullen die er voor onderdelen vermoedelijk ook niet zien. 
Omgekeerd kan een benadering vanuit het geheel businesscases opkrikken die op zichzelf 
genomen marginaal zijn. 

• Wederzijdse afhankelijkheid. Voor de realisatie zijn de projecten in een systeemintegratie-
programma van elkaar afhankelijk. Bespreek wat de consequenties zijn als één van de 
projecten niet doorgaat en wat te doen om te zorgen dat hierdoor niet het programma 
stagneert. Partijen zijn onderling afhankelijk en dat brengt een verantwoordelijkheid met zich 
mee. Partijen zullen hun uiterste best doen hun deel van systeemintegratie te realiseren. 
Dat vraagt van partijen om hun nek uit te steken, intensief samen te werken en een lange 
adem te hebben. 

• Samenhang: binnen projecten en programma’s zijn deelnemers bezig met organisatie, 
coördinatie en orkestratie binnen de gekozen scope en gebied, veelal in een 
coördinatiegroep. De samenhang van het programma met het bredere systeem  
(en andere programma’s) wordt, zo blijkt in de praktijk, veelal aan de betrokken overheid  
(en soms ook netbeheerder) overgelaten. Belangrijk is om in het project of programma de 
bredere samenhang met rest van het energiesysteem regelmatig op de agenda te hebben 
en te bespreken, zodat alle partijen inzicht hebben in de consequenties breder dan het 
gezamenlijke programma heen. Partijen kunnen op die manier gaan meedenken over wat  
zij kunnen bijdragen vanuit programma of eigen activiteiten aan het bredere systeem. 

• Rollen: In systeemintegratie zitten naast overheidsbedrijven zoals netbeheerders ook 
marktpartijen, overheden en soms ook energiecoöperaties. Bij systeemintegratie is het 
zo dat de markt bepaalde initiatieven (nog) niet oppakt, mede omdat de businesscase 
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niet aanwezig is en niet iedereen in dezelfde mate profiteert van systeemintragratie (split 
incentives). Dit maakt dat de overheid vaak in een initiatief bij uitstek de partij is die een rol 
pakt om het initiatief gaande te houden. Veelal heeft de overheid dan als rol om de taken te 
organiseren en op te pakken die ‘in het midden vallen’, die taken die meerwaarde hebben 
voor het geheel maar niet voor een enkele partij. De ervaring leert dat de deelnemers met 
de overheid meedenken hoe die taken het beste ingevuld kunnen worden en door wie met 
als doel om het programma op een goede wijze uit te voeren. 

• Naast partner in het systeemintegratie-programma, hebben overheden ook andere rollen die
zij vervullen die van invloed zijn op het programma: zij geven de kaders vorm waarbinnen
het programma wordt ontwikkeld, onder andere als wet-en regelgever, subsidiegever en
beleidsmaker. De inzichten opgedaan bij het programma kunnen benut worden om indien
nodig (en breder relevant) aanpassingen te doen in de kaders.

Een aantal aandachtspunten willen we hierbij extra benadrukken die cruciaal zijn bij het 
ontwikkelen van een systeemintegratieproject: 
• Focus op het energiesysteem. Systeemintegratieprojecten en -programma’s kenmerken

zich door een focus op de (middel)lange termijn en op een gezamenlijk doel. Hierbij wordt
gewerkt aan het energiesysteem van de toekomst, voorbij de eigen belangen. Dat is een
zoektocht. Om te zorgen dat partijen met elkaar open kunnen spreken, is het van belang
een goede setting te creëren en vertegenwoordigers aan tafel te hebben die vrij kunnen
denken en belangen en dilemma’s met elkaar bespreken om gezamenlijk oplossingen te
zoeken. Hierbij is een onderhandelingssetting, waarbij partijen met elkaar onderhandelen
over wie wat mag en wat moet, niet behulpzaam. Het scheiden van uitwisseling van
informatie en inzichten enerzijds, en onderhandelen en beslissen anderzijds, is daarentegen
wel behulpzaam.

• Regulering. Ruimte binnen de reguleringskaders is nodig: de huidige regelingen met
proeftuinen en experimenteerruimten bieden niet voldoende ondersteuning voor opschaling
en grootschalige aapakken. Soms passen mandaten niet en is daar flexibiliteit voor nodig
of creatieve oplossingen. Dat kan ook voor wet- en regelgeving gelden. Daarvan wordt
vaak gezegd dat die belemmerend werkt. Uit de analyse van een van de cases bleek dat
er binnen de huidige wet- en regelgeving veel meer ruimte is dan vaak wordt beweerd.
Voorwaarde is wel dat het systeemintegratieprogramma 1) zich goed verdiept in de wet- en
regelgeving op zoek naar de speelruimte en 2) gezamenlijk op zoek gaat hoe gebruik te
maken van de gevonden speelruimte.

• Mindset. De toekomst is onzeker en het is geven en nemen. Daarom is het noodzakelijk te
kunnen leren en experimenteren en dilemma’s open te delen. Fouten maken hoort daarbij
en ruimte inbouwen om, met goede redenen, terug te komen op eerdere besluiten ook.
De grondhouding moet zijn: samen gaan we dit oplossen. Ook helder communiceren over
keuzes nemen, gegeven het bestaan van die onzekerheden is belangrijk. Belangrijk is om
elkaar ruimte te geven om samen oplossingen te vinden voor die onderwerpen waar men
onzeker over is.
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6. Overzicht lopende initiatieven systeemintegratie

Programma Wie Onderwerp Looptijd

Infrastructuur

Integrale infrastructuur verkenning 2030 - 
2050 (II30-50)

“Tennet, Gasunie en regionale 
netbeheerders. II3050 wordt uitgevoerd 
door iNET: werkgroep integraal Netwerk en 
Energiesysteem van de Toekomst. 
iNET maakt onderdeel uit van het Energie 
Transitie Programma (ETP) van Netbeheer 
Nederland.”

integrale infrastructuurverkenning 2030 
- 2050. Vervolg op infrastructure oulook 
Tennet en Gasunie. 2050 op te stellen 
waarin inzichten vanuit de energiesector, 
vraagontwikkeling in de industrie 
en bevindingen vanuit de regionale 
energiestrategieën (RES’en) worden 
meegenomen. Daarbij worden relevante 
stakeholders betrokken, waaronder 
marktpartijen.

Q1 2021

Investeringsplannen Netbeheerders elke 2 jaar aangeven welke investeringen 
worden gedaan

zomer 2020 
(darna jan 
2022, jan 2024 
etc)

“Fasering programma 
energiehoofdstructuur”

EZK gaat over nationaal ruimtelijk beleid. 
Gaat uitspraken bavatten over ruimtelijke 
opgave en inzet ruimtelijk instrumentarium 

2021

Infrastructure Outlook fase 1, maart 2019. Gasunie, TenneT Gericht op NL en DL, o.b.v. net van de 
toekomst verkenning

Mar/19

Infrastructure Outlook fase 2, wordt nu 
afgerond.

Gasunie, TenneT  Hier meer gericht op EU, en economische 
optimalisatie: hoe gaat het net zich dan 
ontwikkelen, in welke richting en wat gaan 
we dan doen o.b.v. scenario’s.

wordt anno 
december 2019 
afgerond

Rapporate  systeemstudie 
energieinfrastructuur Noord-Holland 2020-
2050

PNH, CE Delft vraag en aanbod ontwikkeling energie 
2020-2050 tbv RESsen

Jul/19

Vraag/ afnemers

Task force infrastructuur Industrie (TIKI) EZK. voorzitter Carolien Gehrels, Marc van 
der Linden (namens de netbeheerders) en 
Hans Grünfeld (VEMW vertegenwoordiger 
van de industrie), ondersteund door een 
ambtelijk secretaris John Butter en een 
extern adviesbureau DNV-GL voor de 
dagelijkse werkzaamheden. 

Inventariseer de knelpunten in de 
infrastructuur voor elektriciteit, warmte. 
H2, CO2 en vloeistoffen of gassen, zo 
nodig ook ander grondstoffen en ICT-infra, 
die belemmerend zijn voor tijdige -cf. 
het klimaatakkoord, CO2-reducerende 
maatregelen in de industrie, en stel de 
hardheid van de bedrijfsinvesteringen en 
urgentie van de infrabehoefte vast. 

15/03/2020

Wind meets industry Energie Nederland, NWEA en VEMW Onderdelen zijn joint fact finding, 
sectorkoppelingen en krachtenbundeling 
om vraag naar koolstofvrij elektriciteit en 
aanbod gelijk op te laten lopen. 

Regionale systeemstudies Industrie Industriele clusters: uitwerking KA naar 
plannen, o.a Rotterdam Klimaatakkoord 
en Zeeland 

Systeemkoppeling industriele clusters, 
TNO?

TKI Energie en Industrie Peter Anderliesten/ Rob Krijter CE, elektrificiatie, … 2050
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6  Overzicht lopende initiatieven systeemintegratie

Programma Wie Onderwerp Looptijd

Aanbod

Noordzee Outlook Energiesysteem EZK/RVO/MSG Verkenning naar energiesysteemintegratie 
voor Noordzee energieproductie

programma waterstof cross sectorale werkgroep H2 
Klimaatakkoord ligt stil. Zie #2

Kabinetsvisie Waterstof geen voorbeeldvan in samenwerking naar 
vraagstuk kijken

eind 2019: 

MMIP Systeemintegratie

TNO - systeemintegratie? systeemintegratie, industriekoppeling? 

TNO North Sea Energy Integration NSE2 waterstofversnellers: barrieres voor 
H2

Klimaatakkoord Uitvoeringsoverleg 
Elektriciteitstafel: werkgroep 
systeemintegratie

Werkgroep nu even on hold, wordt in 
uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord over 
gesproken om wellicht nieuw leven in te 
blazen

Fysieke projecten zoals HYSTOCK

Power to Heat Informele werkgroep van VEMW/
Energie Nederland/ NVDE, zoekend naar 
knelpunten en oplossing

gecoördineerde ontwikkeling van 
elektriciteit voor de industrie: vraag, 
infrastructuur, hernieuwbare productie, 
energiemarkt. 

Markt

Ontwikkeling van een integrale 
waterstofketen en markt

EBN/Berenschot tot zomer 2020

Rijksvisie marktordening voor de 
energietransitie, inclusief marktordening 
waterstof 

EZK focus op marktordening voor de 
energietransitie met focus op de 
samenhang tussen de verschillende 
onderdelen en dragers. Kijkt naar 
snijvlak markten zoals opslag, conversie, 
hybridisering en interconnectie. Gekoppeld 
aan II30-50en Industrie project Gehrels.

Q2 2020

Monitoring Leveringszekerheid Kijkt  naar omgang met tekorten aan 
elektriciteit (heeft o.a. relatie met opslag)

Ruimte

NOVI-ruimtelijke ordening

Overleg markt-overheid- publieke bedrijven

Overlegtafel energievoorziening (OTE) Energie Nederland, Netbeheer Nederland, 
NVDE, Gasunie en anderen

De Overlegtafel Energievoorziening is 
een informeel overlegorgaan waarin sinds 
enkele jaren verschillende partijen ‘met 
de benen op tafel’ vooruitkijken naar de 
energievoorziening van de toekomst. Daar 
komt ook het onderwerp systeemintegratie 
op tafel

Borgingstafel uitvoering KA Nijpels? 

Er is een slide door EZK opgesteld 
samenhang in de beleidstrajecten rond de 
energietransitie.



Bijlage 6: Overzicht lopende initiatieven systeemintegratie - 38

6  Overzicht lopende initiatieven systeemintegratie

Programma Wie Onderwerp Looptijd

Overkoepelende plannen -2030

Klimaatakkoord 2030 5 functies

RES processen de optelsom komt niet overeen met 
Klimaatakkoord: plannen komen veel 
hoger uit. Maar vraag is wat is hype, wat 
is prospect en wat is echt haalbaar (fte’s, 
vergunningen, ruimte

Zeeuws Klimaatakkoord (Zeeuwse RES) GO, mobiliteit, elektriciteit

Rotterdams Klimaatakkoord Industrie, mobiliteit, GO, elektriciteit, 
consumptie

Gelders EnergieAkkoord Provincievertaling van energieakkoord 
naar Gelderland, loopt al enkele jaren

alle sectoren. Thijs de la Court trekker. 

Imago Industrie VNCI, VEMW, … Toekomstvisie industrie in NL, verbetering 
imago, verbetering randvoorwaarden (erg 
pril initiatief)
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7. Deelnemers aan SEIN-werkgroep

•  - Gasunie 
•  - EBN
•  - KVGN
•  - Energie Nederland
•  - Tennet
•  - Nogepa
•  - VNCI
•  - NVDE
•  - Shell
•   - VNO-NCW

10.2e
10.2e
10.2e

10.2e
10.2e
10.2e
10.2e
10.2e
10.2e
10.2e
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8. Geïnterviewde personen

De voglende personen zijn geïnterviewed bij het analyseren van de cases. 

Waterstofbackbone
•  - Groningen Seaport
•  – Gasunie
•  – Gasunie

II3050
•  – Gasunie
•  – Tennet
•  – Alliander 

GZI Next
•  – Gemeente Emmen
•  – NAM

Ameland 
•  - Gemeente Ameland
•  NAM
•  – GasTerra

10.2e
10.2e
10.2e

10.2e
10.2e
10.2e

10.2e
10.2e

10.2e
10.2e
10.2e
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9. Theoretisch kader

Naast het analyseren van vier cases is er ook een compacte studie uitgevoerd van de 
transitieliteratuur. Daarin worden veel factoren beschreven die van invloed zijn op het 
functioneren van het gehele (innovatie)systeem benodigd om een (onder meer technologische) 
verandering te bereiken 5. De activiteiten die actoren in het innovatiesysteem verrichten 
en die resulteren in technologische verandering worden ‘functies van innovatiesystemen 
genoemd’, zoals marktcreatie, sociale inbedding en productiefactoren (kapitaal, middelen) en 
kennisontwikkeling. In deze literatuur wordt beperkt gekeken naar hoe actoren zich gedragen 
en zo bijdragen aan technologische verandering. Er is een promotieonderzoek van Julia 
Planko 6 dat zich richt op ‘innovatie-ecosystemen’. Een innovatie-ecoysteem is een collectief 
van (veelal private) actoren die gezamenlijk een systeem creëren waarbinnen een innovatie 
succesvol kan worden. Planko heeft een collectief managementmodel beschreven dat in 
kaart brengt hoe actoren gezamenlijk werken. Dat model is de basis voor het analysekader 
voor dit project. Hieronder staat dit model kort beschreven. Het is bedoeld als aanzet voor 
het denken en ter inspiratie, en heeft niet de pretentie het laatste woord op het gebied van 
systeemintegratie te zijn. 

Theoretisch kader ‘samenwerking en orkestratie’
Systeemintegratie is een domein waar organisaties pas relatief kort aan werken: tijdenlang 
heeft het energiesysteem effectief kunnen functioneren in drie min of meer gescheiden 
domeinen van elektriciteit, gas en warmte, die bovendien, uitzonderingen daargelaten, 
vraaggestuurd zijn. Het was overwegend eenrichtingsverkeer: van winning en opwek 
via distributie naar de klant. Met de toenemende verduurzaming van de energiebronnen 
(wind, zon, bio-energie, aardwarmte, …), en met de wens zo weinig mogelijk emissies 
bij het eindgebruik te laten ontstaan (emissieloze of -arme energiedragers) verandert het 
energiesysteem, komen er meer niet-regelbare energiebronnen en ontstaat er behoefte aan 
een sterker geïntegreerd energiesysteem met meer flexibiliteit. Systeemintegratie is een 
geïntegreerde innovatieve aanpak die daarvoor moet gaan zorgen (systeeminnovatie). 
Om te zorgen dat innovatieve oplossingen geïntroduceerd en geïmplementeerd kunnen 
worden, bouwen (markt)partijen coalities die gezamenlijk niet alleen nieuwe technologieën  
en diensten ontwikkelen, maar die ook bouwen aan nieuwe infrastructuren, aan het creëren 
van nieuwe markten en werken aan veranderingen in wet- en regelgeving, veranderingen  
bij gebruikers en aan de sociaal-culturele inbedding. In de literatuur wordt dit ‘collective 
system-building networks’ genoemd. Deze netwerkcoalities dragen bij aan en beïnvloeden  
het ‘macrosysteem’ dat zorgt dat innovaties succesvol geïmplementeerd worden. 

5 innovatiesysteem = het netwerk van publieke en private instituties wiens activiteiten en interacties 
nieuwe technologieën initiëren, importeren, veranderen en verspreiden

6 J. Planko, Strategic collaboration in innovation ecosystems - a case study of collective system building 
in the Dutch smart grid sector (2018)
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9  Theoretisch kader

System-building networks zijn strategische netwerken opgericht door meerdere organisaties 
die een gezamenlijk doel willen realiseren waarbij een samenwerkingsstructuur is gevormd 
met vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden. Planko heeft onderzocht hoe collective 
system-building netwerken worden gemanaged om hun gezamenlijke systeemdoelen te 
bereiken, en hoe voordelen op systeemniveau (in plaats van alleen op bedrijfsniveau) te 
bereiken zijn om duurzame transities te realiseren. Dit onderzoek geeft inzicht op welke wijze 
deze netwerken effectief worden georganiseerd om systeemveranderingen teweeg te (helpen) 
brengen. 

Er zijn vier sleutelfactoren voor effectief netwerkmanagement geïdentificeerd:  
1. Netwerksamenstelling (grootte, stakeholdergroepen en diversiteit)
2. Governancestructuur (vormgeving, samenwerkingsregels, besluitvormingsmechanisme, 

leiderschapstructuur)
3. Managementprocessen (strategie en doelen, projectmanagement, taakverdeling, 

communicatie, kennis)
4. Relationele factoren (vertrouwen, commitment,leiderschapsstijl) 

 
Omdat systeemintegratie ook draait om de samenhang tussen verschillende initiatieven, 
hebben we aan deze vier factoren op eigen gezag een vijfde factor toegevoegd: 
5. ‘samenhang met het bredere energiesysteem’. SEIN wil naast de organisatie van 

systeemintegratie op case-niveau ook de organisatie van systeemintegratie van de 
energietransitie op regionaal en landelijk niveau bestuderen. Op deze wijze beogen  
we extra lessen te trekken. 

Figuur 4.1 sleutelfactoren effectief netwerkmanagement (Planko)
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9  Theoretisch kader

De vijf factoren vormen de basis voor onze analyse van de case. Het analysekader is 
als aparte bijlage toegevoegd. Belangrijke vraagstukken, die we op caseniveau en op 
systeemniveau willen beantwoorden, zijn:
• Wie besluit waarover? En wie praat waarover mee? Op basis van welke criteria worden

keuzes gemaakt?
• Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid? (overheid, markt)? Welke besluiten

rondom systeemintegratie neem je samen en welke besluiten maakt de overheid alleen
(democratische legitimiteit)?

• Welke ontwerpprincipes zijn leidend voor systeemintegratie (nu en straks) (eerst komt
eerst maalt, juridisch afdwingen, by design,…)

• Wie neemt het initiatief tot systeemintegratie? Welk coordinatiemechnanisme wordt
gebruikt? Wie informeert wie?

• Hoe worden vergunningsbesluiten, subsidiebesluiten, etc afgestemd, met name over de
keten van productie via infra tot gebruik heen?

• Wat verandert systeemintegatie in de werkwijze (planning, investeringsvoorbereidingen,
investeringsbesluiten, informatie)?

• Tegen welke barrières loop je aan als je het nieuwe meer geïntegreerde systeem probeert
te realiseren?

• Wat zijn belangrijke randvoorwaarden die moeten worden ingevuld om dit programma te
kunnen realiseren? Wie bepaalt deze? En hoe komen die tot stand?

• Wat verandert er in de organisatie en besluitvorming van meerdere systeemintegratie
projecten in vergelijking met de ‘oude’ situatie?
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10. Cases

Om te leren over samenwerking rond systeemintegratie is gekozen voor het bestuderen van 
vier cases, dit zijn projecten die op dit moment lopen.  Bij het maken van een keuze welke 
cases geanalyseerd worden, zijn cases gekozen die voldoende complex zijn met verschillende 
afhankelijkheden, een voldoende grote schaal hebben, met keten- en sectorsamenwerking 
van private, publieke en semi-publiek (zoals netbeheerders) partijen, met een looptijd van 
minimaal een jaar en die voldoende representatief zodat de uitkomsten van het leertraject 
breed toepasbaar zijn. 

Op basis van deze criteria zijn, samen met de begeleidingsgroep, de volgende cases gekozen:
• GZI Next in Emmen. Bedrijven en lokale overheden ontwikkelen opties om de bestaande 

gasinfrastructuur in te zetten voor duurzame energie, zoals de opwekking van groen gas 
door vergisting of vergassing en voor de opwekking van waterstof m.b.v. wind en zon. In dit 
project komen de vragen over de inpassing van duurzame opwek, de vraag van de industrie 
en infrastructuur bij elkaar. 

• Waterstofbackbone in Nederland. Gasunie heeft het plan om in Nederland een 
hoofdinfrastructuur aan te creëren voor waterstof waarbij de huidige aardgasinfrastructuur 
wordt ‘hergebruikt’. Belangrijke vragen zijn o.a. hoe aanbod, vraag en infrastructuur op 
elkaar af te stemmen, technologie te ontwikkelen en regelgeving aan te passen. 

• II3050, Infrastructuur verkenning 2030-2050. II3050 is de integrale infrastructuurverkenning 
voor de periode 2030-2050 waarbij ontwikkelpaden voor de energie-infrastructuur in 
Nederland worden uitgewerkt. Deze verkenning geeft aan de hand van vier scenario’s en 
marktontwikkelingen een langetermijnperspectief op het toekomstige energiesysteem en de 
bijbehorende energienetten voor meerdere energiedragers en de benodigde investeringen. 
Het is een vervolg op de Infrastructure Outlook 2050 van Gasunie en TenneT (februari 2019) 
en loopt van 2019 tot naar schatting maart 2021. De scenario’s geven aan welke gevolgen 
bepaalde keuzes hebben en maken ook duidelijk dat er tijdig keuzes moeten worden 
gemaakt om op het juiste moment te beschikken over de juiste infrastructuur.

• Duurzaam Ameland, een programma om de energievoorziening op Ameland volledig te 
verduurzamen. Gemeente, bedrijven en netbeheerder kijken gezamenlijk naar plannen 
en investeringen waaronder zonneparken, elektricifactie van gasplatform, aanleg lokaal 
warmtenet, opties voor geothermie etc. Hierbij wordt gewerkt op schaal van het gehele 
eiland, van verduurzaming van de vraagzijde (gebruikers), de infrastructuur als het aanbod 
(duurzame opwekking). Streven van Ameland is in 2035 volledig duurzaam en zoveel 
mogelijk energie-onafhankelijk en zelfvoorzienend te zijn. 
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Van: )
Verzonden: woensdag 2 december 2020 14:18
Aan: )
Onderwerp: Rapport RVO: EU en NL financiële regelingen Verduurzaming Industrie
Bijlagen: EU-regelingen factsheets PVI.pdf; NL verzamelde factsheets PVI .pdf

Beste , 

Ik kreeg vandaag al de door onze redactie opgemaakte PDF’s retour. De door mij gevreesde inhoudelijke 
aanpassingen in verband met de Toegankelijkheid waren kennelijk niet nodig. Zie bijlagen. Dus die 
kunnen zo in principe naar buiten.  

Hieronder een voorstel voor een tekst die je in een mail kunt opnemen om een referentiekader/raamwerk 
mee te geven. Dat moet zorgvuldig, dus kijk goed of het begrijpelijk, correct en volledig is, en zonder 
overbodige informatie. Kijk ook even of het zinvol is de links in de mail op te nemen, anders schrappen. 
Als de mail ook naar buiten gaat, is het nuttig dat er een communicatiecollega naar kijkt. En ik neem aan 
dat er nog wel feedback en tips komen vanuit het accounthoudersoverleg!  

Met vriendelijke groeten, 
   

... 
Het EZK-programma Verduurzaming Industrie richt zich op het Nederlandse bedrijfsleven en heeft tot doel 
een aanzienlijke reductie van emissie van broeikasgassen te realiseren. Dat is geen gemakkelijke opgave 
en vereist vaak dat van innovatieve technologieën gebruik moet worden gemaakt. De Nederlandse en 
Europese overheid onderkennen dat en hebben daarom een aantal subsidieregelingen opgezet.  

Het programma Verduurzaming Industrie wordt uitgevoerd door RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. In opdracht van EZK heeft RVO een tweetal overzichten gemaakt van respectievelijk 
Nederlandse en Europese subsidieregelingen die gericht zijn op bedrijven of organisaties die door het 
uitvoeren van innovatieve projecten hun emissie van CO2 en andere broeikasgassen willen verminderen. 
In de overzichten worden die regelingen gepresenteerd, en wordt per regeling vermeld wat de doelstellingen 
zijn, de technologieën en organisaties die in aanmerking komen, websites en contactpersonen bij RVO. In 
elk overzicht is ook een tabel te vinden met fondsen die het beste passen bij bepaalde TRL’s (Technology 
Readyness Levels).  

Een uitgebreider overzicht van Europese subsidieregelingen voor CO2-reductie is te vinden op 
https://www.rvo.nl/europese-regelingen-co2-reductie-industrie.  

Een totaaloverzicht van Nederlandse en Europese subsidieregelingen is te vinden op 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer.  

Vragen kunnen aan RVO worden gesteld via https://www.rvo.nl/over-ons/contact.  
... 

Van:    
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 11:44 
Aan:  @rvo.nl> 
CC:  @minezk.nl>;  @rvo.nl> 
Onderwerp: FW: Terugtrekking! Rapport RVO: EU en NL financiële regelingen Verduurzaming Industrie 

Hallo , 

271d
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De bijlagen liggen sinds gisteren bij onze vormgevers. Ik verwacht daar nog wel een paar hobbels, want 
alle publicaties van RVO moeten aan de regels voor Toegankelijkheid voldoen. En ik verwacht dat de 
stukken daarom nog grondig herzien moeten worden. Ik heb geen idee hoe, en dat lijkt me gezien de aard 
van de informatie een moeilijke klus. Ik houd jullie op de hoogte.  

Groeten, 
  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 30 november 2020 13:20 
Aan 

Beste allen, 

Graag nog even wachten met het uitzetten van de documenten in de bijlagen t.a.v. EU financieringsstudie! 
Iets wat ik me niet gerealiseerd heb is dat er in de bijlagen geen referentiekader, datum en/of broninleiding staat. 
Dat is wel handig om mee te kunnen sturen. 
RVO zal dat nu oppakken en een eenduidig raamwerk voor schrijven, die we vervolgens kunnen uitzetten.  
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Verzamelde Factsheets van NL-subsidieprogramma’s voor PVI 

• Overzicht subsidieregelingen per TRL

• Overzicht subsidieregelingen per technologie

• Topsector Energiestudies Industrie

• Missiegedreven onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

• Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 2020 (DEI+)

• Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

• Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI)

• Energie Investerings Aftrek (EIA)

• MIA/ Vamil
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TRL Belangrijkste EU regelingen Belangrijkse Nederlandse regelingen 
1 H2020 
2 H2020 
3 H2020 

H2020 Biobased Industry 
Interreg 

MOOI 
Topsector Energie Industrie 

4 H2020 
H2020 Biobased Industry 
Interreg 

MOOI 
MIT Regeling 

5 H2020 
H2020 Biobased Industry 
Interreg 
LIFE 

DEI+ 
MOOI 
Topsector Energie Industrie 

6 H2020 
H2020 Biobased Industry 
Interreg 
LIFE 

DEI+ 
MOOI 
Topsector Energie Industrie 

7 FTI 
H2020 
H2020 Biobased Industry 
Innovation Fund 
Interreg 
JTI-FCH 
LIFE 

DEI+ 

8 CEF 
FTI 
H2020 
Innovation Fund 
Interreg 
JTI-FCH 
LIFE 

DEI+ 
SDE++ 

9 CEF 
Innovation Fund 
JTI-FCH 

EIA 
MIA/VAMIL 
SDE++ 

10 EIA 
MIA/VAMIL 
VEKI 

Tabel 1: EU en NL subsidieregelingen pe rTRL 



Tabel 2: EU en NL subsidieregelingen per technologie. 
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Topsector Energiestudies Industrie 

Omschrijving (doel) 

Haalbaarheid onderzoeken van innovatieve pilot- of demonstratieprojecten, die 
kosteneffectief CO2-emissies kunnen gaan reduceren in 2030.  

De subsidie Topsector Energiestudies Industrie maakt deel uit van de Topsector Energie en 
wordt gefinancierd uit de zogenaamde klimaatenveloppe van het kabinet. De Topsector 
Energie biedt jaarlijks subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-
innovaties.  

Studie typen 

De regeling ondersteunt 3 typen studies: 

Haalbaarheidsstudie: voorafgaand aan een pilotproject, (in de definitie van experimentele 
ontwikkeling). In een pilotproject wordt een specifieke innovatieve CO2-reducerende 
techniek beproefd onder reële omstandigheden. Onderzoekt het potentieel, ondersteund de 
besluitvorming door sterke en zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in

kaart te brengen en de benodigde middelen. 

Milieustudie: een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen niet zijnde O&O. Een 
zogenaamd demonstratieproject waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een 
nieuwe techniek. Bij een milieustudie is de vraag welke investeringen nodig zijn om een 
hoger niveau aan milieubescherming te bereiken. Een milieustudie helpt een onderneming 
de milieu-uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende opties. 

Vergelijkbare studie: een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen niet zijnde O&O 
en waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een nieuwe techniek. Investeringen 
niet vallend onder de algemene groepsvrijstellingsverordening vallen, zoals studies naar 
geavanceerde biobrandstoffen, CCU-projecten, of projecten waarin het milieuvoordeel niet 
gerealiseerd wordt door de partij die een duurzame investering wil doen. 

Algemeen 

□ Deze subsidie is op basis van eerst-komt-eerst-maalt. Het budget is overtekend, maar het
is mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen worden gehonoreerd.

Indieningstermijnen: 15 januari 2020 t/m 1 september 2020.

Verstrekkend agentschap: rvo.nl

□ Programmalijnen:

Programmalijn 1: sluiting van industriële ketens

Deze programmalijn richt zich vooral op innovaties in industriële ketens waarbij ook
reststromen worden meegenomen. Daarbij speelt recycling van materialen en de inzet van
biogrondstoffen naar hoogwaardige producten een belangrijke rol.

Programmalijn 2: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem

Deze lijn richt zich op het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en
warmtesystemen voor en optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.

Programmalijn 3: Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen



Dit programma focust op de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor 
volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050, optimaal geëlektrificeerd en volledig 
geïntegreerd in het duurzame energiesysteem. 

Programmalijn 4: CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) 

In dit thema staan afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO₂ 
centraal.Deze programmalijn richt zich uitsluitend op grootschalige toepassingen van de 
gehele keten van CC(U)S. Of op een deel ervan waarvoor op dit moment geen sluitende 
businesscase mogelijk is. Of als vervolg op deze studie, of via een tussenstap van een pilot. 

Programmalijn 5: Overige CO2-reducerende maatregelen 

Hieronder vallen studies naar pilot- en demonstratieprojecten die andere CO2-reducerende 
maatregelen in de industrie betreffen dan de maatregelen genoemd in programmalijn 1 tot 
en met 4. 

□ Bijzonderheden:

De-minimisverklaring nodig en max. € 200.000 subsidie per onderneming.

Budget en subsidie 

□ Voor de periode 2020-2021 is een budget beschikbaar van € 6.000.000.

□ Subsidiepercentages en toeslagen

Programmalijnen 1, 2, 3 en 5, maximaal 50% financiering voor de totale projectkosten
ontvangen tot een maximaal subsidiebedrag van € 500.000 per project.

Middelgrote ondernemingen +10% extra subsidie, kleine ondernemingen +20% extra.

Voor een vergelijkbare studie moet u een de-minimisverklaring aanleveren en kan de
subsidie niet meer zijn dan € 200.000 per onderneming.

Programmalijn 4 (CCUS)

U kunt maximaal 50% financiering voor de totale projectkosten ontvangen tot een
maximaal subsidiebedrag van € 2.000.000 per project.

Middelgrote ondernemingen kunnen nog 10% extra subsidie krijgen op alle op alle
subsidiabele activiteiten en kleine ondernemingen 20% extra.

Aanvragers 

□ Doelgroep:

Ondernemer in de industrie die de haalbaarheid willen onderzoeken van een innovatief pilot- of 
demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren in 2030. 

Procedure 

RVO.nl beoordeelt de aanvragen middels een tender procedure. 

□ Beoordelingscriteria:

Algemene voorwaarden

• De studie wordt uitgevoerd door een onderneming, of door een samenwerkingsverband
dat minimaal 1 onderneming bevat.



• SBI van het CBS hoofdgroep B, C, D (alleen energiedistributie) of E. Niet geldend voor
programmalijn 5: Overige CO2-reducerende maatregelen.

• één van de partijen is belanghebbende van de resultaten.
• Provincies en gemeentes mogen meedoen, maar geen subsidie ontvangen.
• Een studie heeft een looptijd van maximaal 1 jaar.
• Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen.
• Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend.
• Bij deelnemende onderzoeksorganisatie is een getekende samenwerkingsovereenkomst

een voorwaarde.

Algemene afwijzingsgronden subsidies energie-innovatie 
• Niet compleet of te laat.
• Niet passend binnen de beschrijving
• De activiteiten leveren onvoldoende bijdrage aan de doelstelling van de subsidie.
• Het is niet aannemelijk dat u het project binnen de looptijd uit de regeling voltooit.
• Het project scoort onvoldoende punten op de beoordelingscriteria.
• Uw aanvraag eindigt in de rangschikking lager dan een soortgelijk project. Een

soortgelijk project is een project dat in doel en activiteiten veel overlap vertoont met
het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd en waarvan de toegevoegde waarde
dus gering is.

• Er is eerder subsidie gegeven voor een soortgelijk project. Het vertoont in doel en
activiteiten veel overlap met het project waarvoor u nu subsidie aanvraagt. Daarom is
de toegevoegde waarde dus gering.

• Er is onvoldoende vertrouwen dat de betrokkenen het project kunnen financieren.
• Er is onvoldoende vertrouwen dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om het

project uit te voeren.
• Er bestaat onvoldoende vertrouwen in de technische of economische haalbaarheid van

het project.
• De activiteiten leveren onvoldoende bijdrage aan de doelstelling van de

subsidie.Staatssteun & Cumulatie

Kan het gecombineerd worden met EU financiering? 

Zo nee, waarom niet en kunnen we dit wel zo inrichten? Zo ja, hoe en loopt dit voorspoedig? Als dit 
niet voorspoedig loopt, hoe kunnen we dit vergemakkelijken? 

• Cumulatie vanuit Europese Commissie toegestaan.
• Subsidie vanuit <programmanaam> wordt wel/niet gezien als staatssteun.
• Cumulatie vanuit Nederlandse programma’s:

Informatie en Contact 

• RVO: 
• RVO:

□ RVO-website:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/topsector-
energiestudies-industrie

Missiegedreven onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) 

Wind op zee, hernieuwbaar op land, gebouwde omgeving en industrie 

Omschrijving (doel) 

De doelstelling van het onderdeel ‘Industrie’ binnen de subsidiemodule MOOI is om 

goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten te 
ontwikkelen, die uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing in een van de voor de 
klimaatdoelstelling, significante industriële sectoren in Nederland leiden. 

De bedoeling van de door het kabinet ingezette publieke innovatiemiddelen is om een 
aantal van de in de MMIP’s beschreven innovatieopgaven tot een forse kostprijsreductie ten 
opzichte van de geschatte kostprijs van technologieën in het basispad van PBL te komen. 

10.2e
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Voor de slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij moet daarbij 
expliciet rekening worden gehouden met essentiële waarden van de samenleving, zoals een 
goede participatie van burgers, een veilige werkomgeving en de kwaliteit van de 
leefomgeving. 

Dat betekent dat de activiteiten erop gericht moeten zijn om tijdens de looptijd van de 
innovatie projecten al (de eerste generaties van) producten, processen of diensten op te 
leveren. 

Algemeen 

□ Tender procedure, Subsidie 

Indieningstermijnen: Voorronde: 1 apr.  2020 9:00, Definitief: 4- 8-'20 9:00. 

Verstrekkend agentschap: RVO 

Technologieën of inhoudelijke thema’s:  

De MOOI-regeling heeft vier thema’s met elk een eigen subsidiebudget en beoordeling. De 

thema’s komen overeen met de missies uit het Klimaatakkoord. 
Industrie (missie C) is het 4e thema naast 1. Windenergie op zee (missie A1), 2. 
Hernieuwbare elektriciteit op land (missie A2) en 3. Gebouwde omgeving (missie B). 

 
De subsidiemodule ondersteunt missie C uit het klimaatakkoord: In 2050 zijn grondstoffen, 
producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal en voor tenminste 80 procent 
circulair. 
 
Voor elk van deze thema’s geldt dat innovaties uit één of meerdere MMIP’s nodig zijn voor 
de doelstelling van de subsidie onder de MOOI-regeling. Subsidieaanvragen kunnen zich 
richten op één MMIP, maar moeten zich richten op een combinatie van MMIP’s als dat nodig 
is voor het realiseren van de doelstelling van de subsidie onder de MOOI-regeling. 
 
Relevante MMIP’s onder de MOOI-regeling zijn voor missie C Industrie zijn: 
o MMIP 6 Sluiting van industriële ketens; 
o MMIP 7 Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem; 
o MMIP 8 Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen;  
o MMIP 8 13 Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem 
Ook van belang voor de doelstelling van de subsidie is het Waterstofprogramma. 
 
Subsidiabele thema’s” 

1. Circulaire kunststoffen 
2. CCU (Carbon capture and utilisation) 
3. Maximaliseren van procesefficiëntie 
4. Warmte-integratieconcepten 
5. Toepasbaar maken van waterstofproductie vanuit elektriciteit 
6. Elektrochemische productie van basischemicaliën 
7. Elektrische procesroutes als alternatief voor (kraak)fornuizen 

 
 
□ TRL-range: O&O + innovatie 

□ Bijzonderheden:  

• Om in aanmerking te komen voor de MOOI-regeling moet het project in elk geval 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• Er is een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project 
gaat uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep. 

• In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom gaat 
het om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met vernieuwende mkb’ers 
(midden- en kleinbedrijf) en belanghebbenden. Samen werken zij aan integrale 
oplossingen voor concrete uitdagingen uit het Klimaatakkoord. Belanghebbenden 
zijn bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen. 



• Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de
voortgang te kunnen volgen.

• Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten die in
aanmerking komen voor subsidie.

• Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten.
• De subsidie is minimaal € 25.000 per deelnemer.
• De subsidie is maximaal € 4 miljoen per MOOI-project. Voor de gebouwde

omgeving (missie B in de bijlage Gebouwde omgeving) is dat maximaal € 7 miljoen.

Budget en subsidie 

□ Budget voor 2020:

Het beschikbare budget voor projecten die invulling geven aan de MMIP’s voor de missie C uit het 

klimaatakkoord: Industrie bedraagt € 17.000.000 (max. € 4 miljoen per project). 

□ Subsidiepercentages en toeslagen

De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het soort activiteiten en het type organisatie en zijn als 
volgt: 

Activiteit Subsidiepercentage 

Industrieel onderzoek (IO) 50% voor ondernemingen 
80% voor onderzoeksorganisaties* 

Experimentele ontwikkeling (EO)* 25% voor ondernemingen 
80% voor onderzoeksorganisaties 

Opslag voor kleine ondernemers op IO en EO + 20 procentpunten
Opslag voor middelgrote ondernemers op IO en 
EO  

+ 10 procentpunten

Overige projectactiviteiten 50%  
Geen opslagen van toepassing 

* Alleen van toepassing voor onderzoeksorganisaties als het om niet-economische activiteiten gaat.

Aanvragers 

□ Doelgroep:

Wie kan een uitgewerkt voorstel indienen? 

• Een consortium (samenwerkingsverband) dat gevarieerd is qua samenstelling en minimaal
drie ondernemingen bevat, die niet met elkaar in een groep verbonden zijn.

• Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project
deelnemen. Daarbij is het belangrijk dat partijen aan de vraagzijde van de beoogde
innovaties betrokken zijn bij het project en dat hun vraag leidend is bij het ontwikkelen van
de producten, processen, en/of diensten.

• niet in meer dan één consortium meedoen.
• Een vaste inrichting of dochteronderneming in Nederland
• Provincies en gemeentes mogen meedoen□

Procedure 

RVO.nl beoordeelt de aanvragen middels een tender procedure. 



Toekenning of Afwijzing 

□ Beoordelingscriteria:

Eerst wordt beoordeeld of de subsidieaanvraag aan in ieder geval de volgende vereisten voldoet: 
• de aanvraag is tijdig ingediend en compleet en voldoet aan de indienings-voorwaarden+
• Er is voldoende vertrouwen in de technische en economische haalbaarheid;
• voldoende vertrouwen dat het consortium de activiteiten kan financieren.

Beoordeling door rangschikking van de aanvragen 
Het projectplan wordt met hulp van onafhankelijke externe adviseurs beoordeeld en vergeleken 
met de projectplannen van andere consortia aan de hand van de volgende rangschikkingscriteria: 
(maximaal dertien weken nadat de tender gesloten is): 

Criterium Score Weging 
Bijdrage aan de doelstellingen van de subsidie 1 – 10 25% 

Mate van vernieuwing 1 – 10 16,67% 

Slaagkans in de Nederlandse markt en maatschappij 1 – 10 16,67% 

Kwaliteit van het projectplan 1 – 10 16,67% 

Kwaliteit van het samenwerkingsverband 1 – 10 25% 

Extra punten voor ‘kwaliteit samenwerkingsverband’ (voorafgaand 
aan de weging) o.b.v. % subsidiabele kosten door ondernemingen: 
• > 50% van de subsidiabele kosten.
• > 40% en ≤ 50 % van de subsidiabele kosten;

+ 0,5
+ 1

Tabel 2: Rangschikkingscriteria, scores en weegfactoren

Het projectplan met de hoogste score, wordt het hoogste gerangschikt. Het subsidiebudget wordt 
verdeeld op volgorde van de rangschikking van de aanvragen. 

Staatssteun & Cumulatie 

Kan het gecombineerd worden met EU financiering? 

Zo nee, waarom niet en kunnen we dit wel zo inrichten? Zo ja, hoe en loopt dit voorspoedig? Als dit 
niet voorspoedig loopt, hoe kunnen we dit vergemakkelijken? 

□ Cumulatie vanuit Europese Commissie toegestaan.

□ Subsidie vanuit <programmanaam> wordt wel/niet gezien als staatssteun.

□ Cumulatie vanuit Nederlandse programma’s:



Informatie en Contact 

□ RVO: 

□ RVO-website:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi
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Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 2020 (DEI+) 

Omschrijving (doel) 

Doel van de DEI+ is het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen 
aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in 2030. Dit omvat ook de 
flexibilisering van het elektriciteitssysteem en een optimale benutting van het 
energielandschap (ruimte). Voor Nederland nieuwe (toepassingen van) apparaten, 
systemen of technieken, die CO2-reduceren, worden door het bedrijfsleven in de praktijk 
toegepast. De DEI+ regeling (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) valt onder 
paragraaf 4.2.10 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. 

Algemeen 

□ Termijnen

FIFO, Investeringssubsidie

Openstelling: Voor alle thema’s behalve CE: 15 januari 2020 Sluiting: 7 januari 2021.Voor
CE geldt een afwijkende termijn: Openstelling: 1 augustus 2019) Sluiting: 22 september
2020 voor Subsidie < € 3 miljoen: en 07 januari 2021) voor Subsidie ≥ € 3 miljoen.

Verstrekkend agentschap: RVO

Technologieën of inhoudelijke thema’s:

Voor alle projecten geldt dat ze betrekking hebben op één van de volgende thema’s:

•Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
•Circulaire economie
•CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
•Energie-efficiëntie
•Hernieuwbare energie (inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem
waaronderwaterstof en ruimtelijke inpassing) 
•Lokale infrastructuur
•Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

□ TRL-range: 5-7 (Pilot/ Demo)

□ Bijzonderheden:

De DEI+ ondersteunt pilotprojecten en demonstratieprojecten. Een project valt in één van
beide categorieën.

Pilotprojecten

Proefproject waarin innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in
omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden. Een
pilot valt onder de definitie van experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 2,
onderdeel 86 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Het kan gaan om nieuwe
producten, processen, of diensten, of om het aanmerkelijk verbeteren van bestaande
producten, processen of diensten. De internationale stand van onderzoek en techniek is de
maatstaf bij het bepalen van de innovativiteit. Voor apparatuur subsidiëren wij alleen de
afschrijving gedurende het project, tenzij de apparatuur na afloop geen restwaarde meer
heeft.

Demonstratieprojecten 

Investeringssteun voor praktijktoepassingen door een eindgebruiker/exploitant, omdat 
investeringssteun alleen mag worden ingezet voor de ondernemer die met zijn eigen 



activiteiten een milieuvoordeel realiseert tijdens de looptijd van het project. De aanvrager 
is dan ook een investeerder die eigenaar is en blijft van hetgeen waarin wordt 
geïnvesteerd. Het betreft investeringen in materiële en eventueel immateriële activa. Bij 
een demonstratieproject blijft de installatie ook na het project in gebruik. Is dat niet het 
geval, omdat de installatie gedemonteerd wordt of stil komt te staan, dan is er mogelijk 
sprake van een pilotproject.  

De looptijd van projecten is maximaal 4 jaar. 

Budget en subsidie 

□ Budget voor 2020:.

De beschikbare subsidiebudgetten per thema, de maximale subsidie per project en de 
openstellingsperiodes zijn als volgt: 

DEI-thema Openstelling Beschikbaar 
budget 

Max. 
subsidie per 
project 

DEI+ 2020 thema’s (inclusief circulaire 

economie langer lopende projecten met 
≥ € 3 mln subsidie)

15-01-2020 t/m
07-01-2021

€ 86.100.000 € 15 miljoen

Aardgasloze woningen wijken en 

gebouwen 

15-01-2020 t/m

07-01-2021

€ 9.000.000 € 9 miljoen 

Reeds lopende openstelling voor DEI+ circulaire economie: 

DEI-thema Openstelling Beschikbaar 
budget 

Max. 
subsidie per 
project 

Circulaire economie (einddatum project 
31 december 2020) 

01-08-2019 t/m
22-09-2020

€ 44.000.000 € 15 miljoen

□ Subsidiepercentage: %.

De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het soort project en zijn als volgt: 

Soort project Subsidiepercentage Opmerking 

Pilotproject / 
experimentele 
ontwikkeling 

25% 

80% 

Voor ondernemingen 

Voor onderzoeksorganisaties (niet-ec. 
activiteiten) 

Milieuproject/overige 
CO2-reducerende 
maatregelen 

40% Subsidiabel zijn de extra kosten t.o.v. een 
minder milieuvriendelijke investering die 
zonder de steun op geloofwaardige wijze zou 
zijn verricht. 

Recyclingproject 35% Subsidiabel zijn de extra kosten t.o.v. een 
conventioneel proces van hergebruik en 
recycling met dezelfde capaciteit dat zonder 
de steun zou zijn gebouwd. 



Infrastructuurproject 

(lokale infrastructuur) 

50% Subsidie ≤ (investeringskosten – 
exploitatiewinst) 

Energie-efficiëntie 30% Subsidiabel zijn de extra kosten t.o.v. een 
minder milieuvriendelijke investering die 
zonder de steun op geloofwaardige wijze zou 
zijn verricht. 

Hernieuwbare energie 45% Als: 

(a) de investering als afzonderlijke 
investering kan worden vastgesteld 

(b) de investering verrekend wordt met 
referentiekosten. 

30% (c) voor kleine installaties waar geen 
vergelijkbaar traditioneel systeem voor 
bestaat 

Alle projecten + 10 procentpunten 

+ 20 procentpunten 

Voor middelgrote ondernemingen 

Voor kleine ondernemingen 

 

Aanvragers 

□ Doelgroep:  

Voor pilot- en demonstratieprojecten die CO2-reductie in Nederland opleveren. 

□ Aantal projecten gehonoreerd: .  

In de periode van 2012 t/m 2018 zijn ruim 2.600 energie-innovatieprojecten in het kader van de 
Topsector Energie gesubsidieerd (ongeveer € 930 miljoen), waarvan 144 projecten gesubsidieerd 
uit de Klimaatenvelop 2018.  

  

 

Procedure 

RVO.nl beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.  

Toekenning of Afwijzing 



□ Beoordelingscriteria:

Afwijzingsgronden uit artikel 4.2.69 van de Regeling nationale EZ-subsidies i die gelden naast de 
algemene afwijzingsgronden uit artikel 22 en 23 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies. 

• Het project is geen pilot- of demonstratieproject in de zin van de regeling; het past niet in
de beschrijving van projecten die we zoeken

• Het is niet aannemelijk dat het project binnen de maximaal toegestane looptijd wordt
voltooid.

• Er bestaat gegronde vrees dat de betrokkenen het project niet kunnen financieren.
• Er is onvoldoende vertrouwen, dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om het project

uit te voeren.
• Er is onvoldoende vertrouwen in de technische of economische haalbaarheid van het

project.
• De bijdrage aan de verduurzaming in uiterlijk 2030 is onvoldoende, blijkend uit de bijdrage

aan CO₂-reductie, de bijdrage aan flexibilisering van het energiesysteem, of de bijdrage
aan de optimale benutting van het energielandschap;

• De slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij is onvoldoende;
• Er is onvoldoende sprake van vernieuwing ten opzichte van de huidige stand van de

techniek. Bij pilotprojecten is de internationale stand der techniek de referentie, bij
demonstratieprojecten de stand der techniek in Nederland.

• Er is eerder op grond vanuit het Beleidsexperiment CO2-reductie industrie of de Topsector
Energie een subsidie verstrekt voor drie of meer soortgelijke projecten.

• de samenwerking tussen een ondernemer en een onderzoeksorganisatie is onvoldoende
evenwichtig, blijkend uit het feit dat de onderzoeksorganisatie het merendeel van de kosten
maakt.

• het is voldoende aannemelijk dat een project dat hergebruik van CO2 betreft ook zonder
subsidie tot stand zou komen, blijkend uit een beschrijving van de globale kosten en baten
van het project.

Informatie en Contact 

□ RVO: 

□ RVO-website:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-
en-klimaatinnovatie-dei-2020
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Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) 

Omschrijving (doel) 

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame 
Energieproductie (SDE+). De SDE++ biedt een exploitatie subsidie voor de inzet van 
technieken voor hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Per 
techniek wordt de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd. Dat is het verschil tussen de kostprijs 

van de techniek die de CO₂ reduceert (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van het

product dat de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Het basisbedrag wordt voor de 

gehele subsidielooptijd (12 of 15 jaar) vastgelegd, terwijl het correctiebedrag jaarlijks 
wordt vastgesteld. Als de marktwaarde stijgt, neemt de onrendabele top af en dus ook het 
subsidiebedrag.  

Algemeen 

□ Gefaseerde openstelling

De openstellingsronde van de SDE++ kent 4 fases. Tijdens de eerste fase kan alleen
subsidie aangevraagd worden voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald
subsidiebedrag / ton CO₂. Tijdens de volgende fases wordt dit maximale
subsidiebedrag/ton CO₂ stapsgewijs opgehoogd. Ook projecten met een lagere
subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek mogen
ingediend worden. Marktpartijen worden op deze manier geprikkeld om projecten voor een
lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie. Er wordt een
rekentool ontwikkeld, die voor de volgende openstellingsronde beschikbaar wordt gesteld1.

□ Bijzonderheden:

De rangschikking van SDE++-aanvragen wordt bepaald door de subsidiebehoefte per ton
CO₂. De maximale subsidie-intensiteit waarop SDE++-technieken in 2020 aanspraak
kunnen maken, is € 300 per ton CO₂. Technieken met een hogere subsidie-intensiteit
kunnen ook aanspraak maken op de SDE++, maar voor deze projecten wordt mogelijk niet
de gehele onrendabele top vergoed.
De SDE++ is bedoeld voor uitrol van technieken die marktrijp zijn en waarmee de
doelstelling voor 2030 (49% CO2-reductie) en 2050 (nagenoeg 100% CO2-reductie)
bereikt wordt. Innovatieve technieken zijn niet uitgesloten maar van het ingediende project
moet aangetoond worden dat dit economisch haalbaar is. Dit kan met inbegrip van andere
verleende subsidies, leningen etc.
1 jaar na ingebruikname wordt een Milieusteunkadertoets uitgevoerd. Indien van andere
steunmaatregelen (subsidies, fiscale voordelen, leningen) gebruik wordt gemaakt, wordt
met een MSK toets bepaald of sprake is van over stimulering en een eventueel teveel aan
steun wordt gekort op de uit te keren SDE-subsidie.

□ Categorieën:

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van
hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Een deel van deze
technieken viel ook onder de SDE+.

Hernieuwbare elektriciteit Osmose, Waterkracht, Wind, Zon 

Hernieuwbare warmte (WKK) Biomassa (vergisting en verbranding), 
Compostering champost, Geothermie 
(ultra)diep, Zonthermie 

1 Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/kenmerken 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/kenmerken


Hernieuwbaar gas Biomassa (vergisting en vergassing) 

CO2-reducerende warmte Aquathermie (TEO en TEA), Daglichtkas, E-
boilerd Geothermie (ondiep), Restwarmte,   
Warmtepomp 

CO2-reducerende productie CO2-afvang en -opslag, Waterstof door 
elektrolyse 

De subsidie wordt, afhankelijk van de techniek, voor 12 of 15 jaar toegekend. 

Budget en subsidie 

De SDE++ is open van dinsdag 24/11/2020 tot donderdag 17/12/2020 (17.00 uur). 

Het betreft een Exploitatie subsidie (12 of 15 jaar) en er is een budget van € 5 miljard

beschikbaar. 

Openstellingsronde SDE++ 2020 

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-
intensiteit (€/ton CO2)

Fase 1 24 november, 9.00 uur tot 30 november 17.00 uur 70 

Fase 2 30 november, 17.00 uur tot 7 december 17.00 uur 85 

Fase 3 7 december, 17.00 uur tot 14 december 17.00 uur 180 

Fase 4 14 december, 17.00 uur tot 17 december, 17.00 uur 300 

Aanvragers 

□ Doelgroep:

De SDE++-subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare
energie (gaan) produceren of CO₂-reducerende technieken toepassen. De rijksoverheid is
uitgesloten van deelname. Alleen de beoogd producent kan SDE++-subsidie aanvragen,
dat is die entiteit die zelf de productie-installatie in bedrijf zal nemen en exploiteren.

SDE is bedoeld voor uitrol van technieken die marktrijp zijn en waarmee de doelstelling
voor 2030 (49% CO2-reductie) en 2050 (nagenoeg 100% CO2-reductie) bereikt wordt

Procedure 

RVO.nl beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. 

□ Voorwaarden:

Om gebruik te maken van de SDE++ gelden een aantal algemene voorwaarden: 

• Alleen voor (beoogde) producenten
• Per categorie 1 aanvraag
• Haalbaarheidsstudie (soms verplicht)
• Vergunningen moeten voor aanvraag zijn afgegeven
• Fasebedrag kan variëren.
• Stapelen niet toegestaan (MSK-toets).
• Toestemming van de eigenaar nodig
• Transportindicatie voor elektriciteitsproducenten



Naast de algemene voorwaarden gelden er voorwaarden per categorie. Deze worden na de 
publicatie van de Kamerbrief nader gecommuniceerd. 

Informatie en Contact 

□ RVO: @rvo.nl

□ RVO-website:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde

Meer informatie

Kamerbrief verbreding SDE en openstelling 2020 en Kamerbrief gewijzigde openstelling
SDE++ 

SDE site of kijk naar een informatief webinar over SDE++: Webinar SDE++ 
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Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) 

Omschrijving (doel) 

Doel van de subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie is het 
ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit 
de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO₂-emissies of 
emissies van overige broeikasgassen in Nederland in 2020. Het gaat daarbij om de 
(toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben 
zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder 
in Nederland gedemonstreerd is. De regeling is opgenomen als Titel 4.6. Versnelde 
klimaatinvesteringen in de industrie van de Regeling nationale EZ-subsidies. 

Algemeen 

□ Tender procedure, Investeringssubsidie

Indieningstermijnen: 01/08/2019 t/m 30/06/2020.

Verstrekkend agentschap: RVO

Technologieën of inhoudelijke thema’s: 

Investeringssteun voor praktijktoepassingen door een eindgebruiker/exploitant (die met 
zijn eigen activiteiten een milieuvoordeel realiseert) uiterlijk bij ingebruikname van de 
installatie. De aanvrager van de subsidie dient dan ook een investeerder te zijn die 
eigenaar is en blijft van hetgeen waarin wordt geïnvesteerd. De projecten betreffen 
investeringen in materiële en eventueel immateriële activa.  

Voor subsidie komen in aanmerking projecten die betrekking hebben op investeringen ten 
behoeve van: 

1. energie-efficiëntie
2. ten behoeve van recycling en hergebruik van afval
3. ten behoeve van lokale infrastructuur die voldoen
4. ten aanzien van overige CO2-reducerende maatregelen

TRL-range: vanaf nivo 9 

□ Bijzonderheden:
• Het project is gericht op reductie CO₂-uitstoot in een onderneming die valt onder

hoofdgroep C (Industrie), D (alleen energiedistributie) of E (afval-en
afvalwaterverweking) van de SBI 2008, versie 2019, van het CBS.

• CO2-reductie vindt in Nederland in 2020 plaats.
• Terugverdientijd zonder subsidie moet meer dan 5 jaar zijn.
• Afspraken met MJA-en MEE-deelnemers is dat maatregelen (zeker of voorwaardelijk)

die deelnemers voornemens zijn te nemen worden uitgesloten
• Alleen bewezen technieken komen in aanmerking (meer dan 3x in NL toegepast)

Budget en subsidie 

□ € 28.000.000

□ Subsidiepercentages en toeslagen

De subsidiepercentages 
zijn afhankelijk van het 
soort project en zijn als 
volgt: Soort project 

Subsidiepercenta
ge Opmerking 



Milieuproject/overige 
CO2reducerende 
maatregelen  

40% Subsidiabel zijn de extra kosten t.o.v. een 
minder milieuvriendelijke investering die 
zonder de steun op geloofwaardige wijze zou 
zijn verricht.  

Recyclingproject 35% Subsidiabel zijn de extra kosten t.o.v. een 
conventioneel proces van hergebruik en 
recycling met dezelfde capaciteit die zonder de 
steun zou zijn gebouwd.  

Lokaal 
infrastructuurproject 

50% Subsidie ≤ (investeringskosten –

exploitatiewinst) Infrastructuur voor 
elektriciteit en gas alleen in steungebieden. 

Energie-efficiëntie 30% Subsidiabel zijn de extra kosten t.o.v. een 
minder milieuvriendelijke investering die 
zonder de steun op geloofwaardige wijze zou 
zijn verricht.  

Alle projecten + 10
procentpunten +
20 procentpunten

Voor middelgrote ondernemingen Voor kleine 
ondernemingen  

Aanvragers 

□ Doelgroep:

Ondernemers die voornemens zijn CO2-besparende maatregelen te nemen, waarvan de
werking is bewezen, maar waarbij te hoge investeringskosten worden verwacht. De
terugverdientijd moet langer dan 5 jaar zijn.

Procedure 

RVO.nl beoordeelt de aanvragen middels een tender procedure. 

Een subsidieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: 

Het aanvraagformulier 
Bijlage 1: Projectplan 
Bijlage 2: Begroting 
Bijlage 3: Financieringsplan (onderdeel van het modelprojectplan en de model begroting) 
Bijlage 4: Exploitatieberekening 
Bijlage 5: MKB-toets (indien van toepassing) 
Bijlage 6: Overige bijlage(n) 

□ Beoordelingscriteria:

RVO.nl beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Daarbij
geldt de datum dat uw aanvraag compleet is. In deze fase toetsen we of er inhoudelijke of
financiële redenen zijn om uw subsidieaanvraag af te wijzen. Als uw project aan de
inhoudelijke vereisten voldoet, dan kunt u subsidie krijgen tot het beschikbare budget is
uitgeput.

Informatie en Contact 

□ RVO: 

□ RVO-website:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/klimaatinvesteringen-
industrie
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EIA 

Omschrijving (doel) 

Bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie kunnen gebruik 
maken van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor een investering kan 45% van de 
investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Daardoor ontstaat een voordeel in 
de  inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.. De regeling levert voor de investeerder 
gemiddeld 11% voordeel op.  

Het belastingvoordeel dat de ondernemer door de EIA verkrijgt, zorgt ervoor dat gemakkelijker 
wordt geïnvesteerd in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Voor 2020 is 
er een budget van € 147 miljoen 

In de brochure Energielijst 2020 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA. 
De Energielijst 2020 is te raadplegen via www.rvo.nl/eia.  

Energielijst 

De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de regeling EIA. Belangrijk is dat uw investering 
voldoet aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan. Dat betekend 
een duidelijk omschreven investeringen (specifieke code), en/ of maatwerkinvesteringen die 
een forse energiebesparing opleveren en voldoen aan een besparingsnorm (generieke code). 

EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van 
Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Belastingdienst en Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van EZK, voeren deze regeling 
uit. 

Welke kosten komen in aanmerking? 

De EIA kan worden toegepast op kosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de 
energieprestatie- eisen voldoen. Ook voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor 
deze bedrijfsmiddelen en alleen daarvoor worden gebruikt, vallen onder deze kosten. 
Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.  

Het overzicht van de energie-investeringen is opgedeeld in zeven categorieën: 
1. Bedrijfsgebouwen
2. Processen
3. Transportmiddelen
4. Duurzame energie
5. Energiebalancering
6. Energietransitie
7. Energieadvies

Voldoet een bedrijfsmiddel aan de energieprestatie-eisen, dan komen de volgende kosten 
in aanmerking voor EIA: 

• Aanschafkosten
• Voortbrengingskosten
• Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen
• Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies.

• De kosten die niet in aanmerking komen zijn:
- Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
- Kosten voor grond, woningen*, personenauto’s en vaartuigen die een andere

bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill,
vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.

- Onderhoudskosten.

Beleid 

http://www.rvo.nl/eia


Verduurzaming van de (chemische) industrie is een van de speerpunten van het 
overheidsbeleid en daarmee ook van de EIA (en de MIA\Vamil). De ambitie van het kabinet 
is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren 
van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). 
Daarnaast wil het kabinet de CO2- emissie met 49% terugdringen in 2030, mede om 
invulling te geven aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. De EIA en 
MIA\Vamil willen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze 
doelstellingen. 

Aanvraagprocedure 

Nets als de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-
investeringen (Vamil) moeten ondernemers die gebruik willen maken van EIA de 
investering melden bij RVO binnen 3 maanden nadat de verplichting tot aankoop van het 
bedrijfsmiddel is overgegaan. Daarna kan de EIA worden toegepast in de belastingaangifte. 

Budget en subsidie 

Voor 2020 is er een budget van € 147 miljoen

Aanvragers 

□ Doelgroep:

Net als voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-
investeringen (Vamil) stimuleert de EIA de industrie bij investeringen in milieuvriendelijke
bedrijfsmiddelen en verduurzaming. Binnen de industrie is het generieke karakter van de
EIA interessant. Juist in een branche waar oplossingen maatwerk en procesafhankelijk zijn,
biedt dit generieke karakter uitkomst.

Staatssteun & Cumulatie 

Het fiscale voordeel van de EIA kan net als de MIA/Vamil worden gezien als staatssteun. 

Combinaties van regelingen 

• EIA en subsidies: De verkregen investeringssubsidie voor het bedrijfsmiddel dient
in mindering gebracht te worden op de aanschaf- of voortbrengingskosten. Voor
exploitatiesubsidie hoeft dat niet.

• EIA en MIA (Milieu-investeringsaftrek): wanneer een investering in aanmerking
komt voor EIA en MIA zal gekozen moeten worden voor één van de twee
regelingen of de investeringskosten opsplitsen in een EIA- en een MIA-deel. Dat
kan interessant zijn, omdat het voordeel van EIA groter is dan het voordeel van
MIA.

• EIA en Investeringsubsidie duurzame energie (ISDE): Een bedrijfsmiddel kan niet
voor beide regelingen in aanmerking komen.

Informatie en Contact 

□ RVO: 

□ RVO-website:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-
investeringsaftrek/ondernemers
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MIA/ Vamil 

Omschrijving (doel) 

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren, dit komt 
immers de hele samenleving ten goede. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) en het ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren 
in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk gemaakt:  

5. Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen(Vamil);
6. Regeling Milieu-investeringsaftrek(MIA).

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil, staan vermeld op een Milieulijst.De 
ministeries van IenW en Financiën zijn verantwoordelijk en de Belastingdienst en RVO voeren 
de regelingen uit. Beide regelingen zijn fiscale regelingen.  

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te 
schrijven. Door in een bepaald jaar af te schriven wordt de fiscale winst verminders waardoor 
minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Voor Vamil is in 2020 
een budget van € 25 miljoen beschikbaar.

De MIA geeft nog een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst, waardoor een belasting 
voordeel ontstaat. Voor MIA is in 2020 een budget van € 124 miljoen beschikbaar. 

Technologieën of inhoudelijke thema’s:

De marktintroductie en marktverbreding van innovatieve en milieuvriendelijke technieken 
wordt vergroot doordat de in de Milieulijst opgenomen technieken in aanmerking komen 
voor een MIA\Vamil aanvraag en daarnaast een aantoonbaar “groen” imago hebben. De 
Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. 

Er is een indeling per sector of thema. Voor de industrie zijn de thema’s: 

• Circulaire economie en grondstoffen
• CO2 als grondstof (CCU)
• Biobased Economy
• Elektrificatie
• Beperken van stikstof- en overige emissies
• Beperken van broeikasgasemissies
• Opslag en transport van gevaarlijke stoffen

Beleid 

Verduurzaming van de (chemische) industrie is een van de speerpunten van het 
overheidsbeleid en daarmee ook van de MIA\Vamil. In de Kamerbrief van 14 september 
2016 presenteerde de rijksoverheid het Rijksbrede programma 'Nederland circulair in 
2050'. De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging in de 21e eeuw om 
veel efficiënter om te gaan met grondstoffen. 

Het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023, zoals gepubliceerd in februari 
2019, moet uitvoering geven aan de voornemens uit de transitieagenda’s voor de circulaire 

economie. De transitieagenda’s kwamen tot stand in samenwerking met het bedrijfsleven 

en beslaan 5 belangrijke ketens: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw 
en consumptiegoederen. Voor elke keten wil de overheid bedrijven inspireren, financiële 
belemmeringen wegnemen en bijdragen aan financierbare circulaire business cases. 



Aanvraagprocedure 

Ondernemers die willen gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de 
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) moeten de investering melden bij 
RVO binnen 3 maanden nadat de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel is 
overgegaan. Daarna kunt de MIA\Vamil worden toegepast in de belastingaangifte. 

Budget en subsidie 

□ MIA € 124.000.000

□ Vamil € 25.000.000

Aanvragers 

□ Doelgroep:

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
stimuleren de industrie bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en
verduurzaming. Elke ondernemer die investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst
staat komt in aanmerking. De Milieulijst 2020 biedt vele mogelijkheden op het gebied van
bijvoorbeeld de circulaire economie, de beperking van broeikasemissies en de biobased
economy.

Staatssteun & Cumulatie 

Het fiscale voordeel van de MIA/ Vamil wordt gezien als staatssteun. De Europese 
Commissie (EC) stelt beperkingen aan staatssteun. Daarom moet aan bepaalde 
voorwaarden worden voldoen. Zo moet worden verklaard dat de totaal ontvangen 
staatssteun onder de aanmeldingsdrempel van de betreffende 
groepsvrijstellingsverordening blijft. Onder de AGVV bedraagt de maximale staatssteun €

7.500.000 per investeringsproject (artikel 4, lid 1c) of 15 miljoen (artikel 4, lid 1s), 
afhankelijk van het type investeringsproject. 

Informatie en Contact 

□ RVO: 

□ RVO-website:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mia-vamil

Dit is een publicatie van: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Croeselaan 15 | 3521 BJ Utrecht 
Postbus 8242 | 3503 RE Utrecht 
T +31 (0) 88 042 42 42 
E: klantcontact@rvo.nl  
www.rvo.nl 
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Van:
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 15:55
Aan:
CC: @outlook.com'; 
Onderwerp: RE: Wekelijkse bijpraat Tata 
Bijlagen: Subsidie.xlsx

Goedemiddag  

Bijgaand tref je het overzicht van destijds aan met de subsidiemogelijkheden (overzicht van  
waar  aan refereert). 

Tot morgen & hartelijke groet, 
 

Van:  )  l@minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 12:06 
Aan:  @rvo.nl>;   

@rvo.nl> 
CC:  @outlook.com'  @outlook.com>;   

@rvo.nl>;  @minezk.nl> 
Onderwerp: Wekelijkse bijpraat Tata   

Ha  

Morgen om 11.30uur even terugkomen op discussie en stand van zaken van vorige week (zie mail hieronder)? 
Rein, ben jij verder gekomen met inzichtelijk maken wat evt. opties voor subsidies kunnen zijn naast SDE++ voor 
verduurzaming Tata? Hoor ik graag morgen meer over.  

Gisteren is het persbericht van Tata Steel en FNV gepubliceerd (zie bijlage voor gehele bericht) met daarin ook de 
twee opties die zij gaan onderzoeken, namelijk: 
1. Het afvangen en opslaan van een deel van de CO2 dat vrijkomt uit de restgassen van hoogovens. Uit de restgassen
wordt ook blauwe waterstof geproduceerd. In een tweede stap overgaan van de hoogoven naar DRI‐technologie
(deze “directe reductie” technologie kan ijzer maken op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie
met een of meer vlamboogovens).
2. Direct de hoogovens uitfaseren en overstappen naar de DRI‐ technologie. Staal wordt niet langer op basis van
kolen geproduceerd, maar in eerste instantie op basis van aardgas. De overstap naar waterstof wordt gemaakt zodra
voldoende groene waterstof beschikbaar komt.

Voor deze opties dus de vraag om de subsidiemogelijkheden in kaart te brengen (SDE++ en ??). 

Als er aanvullingen zijn hoor ik het graag. 

Tot morgen! 

Groet, 

 

----- 

Van:    
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 12:06 
Aan:  @rvo.nl>;   

@rvo.nl> 
CC:  @minezk.nl>;   
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@rvo.nl> 
Onderwerp: RE: wekelijkse bijpraat tata 

Ha  

Gisteren vergeten op verzenden te klikken.  

Hierbij nog even de acties op een rij nav ons gesprek, waarvoor bij voorbaat dank: 
- Contact InvestHolland 
- Brussel + Spanje ( )
- Tabel subsidieinstrumentering achterhalen en daar waar nodig updaten (bv. groeifonds/IF) )

Laten we volgende week woensdag daar even op terugkomen. Ik stuur de uitnodiging weer door. 

Groet, 

 

Van:    
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 09:48 
Aan: @rvo.nl>;   

@rvo.nl> 
CC:  @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: wekelijkse bijpraat tata 

Ha  

Morgen spreken we elkaar om 11.30-12.00uur in wekelijkse bijpraat Tata.  zijn afwezig ivm 
vakantie.  

Naast ingaan op onderstaande email, wil ik ook even stil staan bij onderstaand artikel: 
https://www.change.inc/industrie/arcelor‐mittal‐belooft‐eerste‐groene‐staalfabriek‐te‐maken‐36825 
Met andere woorden, Zweden en Spanje gaan groen staal produceren en ook subsidiëren. Dit ligt in het verlengde 
van onderstaande email (en email in de bijlage met post in Zweden). Kunnen we achterhalen hoe de subsidie 
verstrekking voor deze projecten in deze landen tot stand is gekomen? 
Dit zijn vragen waar we voor september een antwoord op moeten hebben, mochten er ook vragen komen in het 
debat over hoe NL beoogt deze technologieën verder te ondersteunen. Wat kunnen we hier uit afleiden of leren? 

Tot morgen! 

Groet, 

 

Van:    
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 17:37 
Aan:  @rvo.nl>;   

@rvo.nl> 
CC:  @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: wekelijkse bijpraat tata 

Hallo , 

Goed om te horen dat het langzaam aan beter gaat , en leuk elkaar binnenkort weer te spreken. 

Graag neem ik contact met jullie met het verzoek in kaart te brengen (1) welke subsidieopties we hebben en (2) 
welke nog niet, maar evt. wel zouden kunnen ontwikkelen, voor de te kiezen verduurzamingsoptie van Tata Steel. 
We weten we dat er binnenkort een persverklaring uitgaat met het van start gaan van een onderzoek tussen FNV 
en Tata met waarschijnlijk drie te kiezen verduurzamingsopties (denk aan CCS, DRI, of combi).  
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Daarin heeft  heel helder geformuleerd dat er pre-subsidie een vergelijking moet liggen van de onrendabele 
toppen van de te kiezen verduurzamingsopties van het bedrijf. 
Om vervolgens daarna in kaart te kunnen brengen welke subsidies beschikbaar zijn voor het ondersteunen van de 
te kiezen opties. Tegelijkertijd weten we dat niet alle bestaande subsidiemogelijkheden sluitend zijn op de 
mogelijk verkozen optie (bijv. DRI waterstof route). 

We kunnen er vergif op innemen dat op 9 september, debat over Tata Steel Nederland in de kamer, er dan 
gevraagd gaat worden hoe we vanuit EZK, of kabinet, deze route van Tata Steel dan wel kunnen ondersteunen 
(mocht voor waterstof ipv ccs worden gekozen e.d.).  
Graag wil ik jullie dan ook verzoeken hier verder in te duiken. Wellicht ligt er ook al het een en ander hieromtrent. 

Kunnen we hier volgende week woensdag verder over in gesprek gaan tijdens wekelijkse bijpraat? 

Groet, 

 

Van:  @rvo.nl>  
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 09:24 
Aan:  @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: wekelijkse bijpraat tata 

Hallo , 

Is weer een tijdje geleden dat we contact hebben gehad met elkaar. Op zich gaat alles goed, ben nog herstellende 
van een operatie van 1,5 week geleden maar het gaat langzaam de goede kant op. 

Ik ben inderdaad de achtervang van , en zal gedurende haar afwezigheid aansluiten bij jullie overleg. 

Groetjes  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 08:38 
Aan: @rvo.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: wekelijkse bijpraat tata 

Ha , 

Hoe gaat het met jou? 

In afwezigheid van  had ik begrepen dat jij haar achtervang bent op Tata dossier in haar vakantie.  
Ik heb je zojuist uitgenodigd voor de wekelijkse bijpraat daarover tussen mij,  iedere woensdag. 
Kan jij daar bij aansluiten tot zij terug is?  
Dat hoeft niet vandaag, maar graag vanaf volgende week.  

Groet, 
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Grid connection (Elec 
expansion)
Noodzakelijke elec. 
infarstructuur 
vergoting

Name description period budget criteria TRL Focal point Proces
Inschatting 
slagingskans 
(L/M/H) EUR750-900M EUR400-700M EUR600-700M EUR650M + 300M EUR240M EUR170M EUR40M

Commentaar en acties

NL 1 Go (not GO- C)
State guarantees on bank loans - 
bedrijfsfinanciering 2021-2030

€ 10 billion ( GO 
en GO-C 
together).

Loans of max € 150 million (GO-
c) up til max € 135 million are 
guaranteed. GARANTUEE 75M n/a

Check maximum GO. Concureert met 
bedrijfsfinanciering (moet winst maken). Algemene 
manier om te ondersteunen met financiering

NL 2 SDE ++ energy transition and the climate objectives
2020 - 
undefined

€5 billion (550 
million for 
industry, this is 
an indicative 
budget ceiling 
for 2030)

CO2 reduction, permits in 
place, feasibility study 7-9 EUR XXM

Randvoorwaardelijke acties: Constructie bedenken om 
staalbedrijf mee te nemen - PBL 

NL 3
DEI+ (onderdeel 
Kklimaatenvelop)

Stimulate pilot or demo projects on low-
carb technology 2020 € 86 million

Pilot or demo project, 
innovative, projects above € 3 
million have a duration of 4 
years 7-8 EUR12M/EUR40M Relatief klein, maar relevant voor Hisarna ontwikkeling

NL 4 Nationaal Groeifonds

de komende vijf jaar in totaal 20 miljard 
euro kan worden geleend. Dat geld moet 
worden gebruikt voor 
langetermijninvesteringen, zoals projecten 
in de kennisontwikkeling, infrastructuur, 
onderzoek en innovatie. 2021-2026 € 20 billion

Thematisch. Boost sector (niet 
individueel bedrijf) - leningen, 
equity, subsidie.  Totaal 
project sleuteltechnologie

Totaal project CCU-
CCS

Totaal project 
CCU-CCS

R&D

NL 5 Klimaat envelop Demo's & pilots

NL 6
ETS rights & dispensatie-
rechten

NL 7 Uitgifte Greenbonds - 

bedrijfsfinanciering specifieke projecten. 
Vergroot leenvermogen TSN. Accreditatie 
Luxemburg Check met 

EU 8 European Invest Bank Bank procedures. 
Momenteel weinig tractie. Later in proces. 
Politiek/staalindustrie als geheel

EU 9
Connecting Europe Facility 
(CEF) Infrastructure, interntional ~20-25% orde grootte

 
ATHOS status can 

claim and has 
requested PORTHOS heeft ook ingediend

EU 10
Recovery & Resilicience 
Fund (RRF)

urgentie, verdienvermogen, 2023-2024. 
POWER-UP categorie

EUR5bn, 
EUR500M/indus
try/industrie

X ? X
Check with . Onduidelijkhjeid/lobby

EU 11 Horizon 2020/ Europe 

European Research and Innovation funding 
programme..
Most interesting theme Nanotechnologies, 
Advanced Materials, Biotechnology and 
Advanced Manufacturing and Processing 
(NMPB).

2018 – 2020
2021-2027

Budget for 2021-
2027 around 
€100 billion _ to 
be decided after 
decision on 
Multi-annual 
Financial 
Framework

Work programme 2018-2020 
focuses efforts on fewer topics 
with bigger budgets, directly 
supporting EC’s political 
priorities. Four focus area’s, 
a.o.:
- Building a low-carbon,
climate resilient future

EU 12
ETS Innovation fund 2020-
2030

Funding programme for demonstration of 
innovative low-carbon technologies in 
Energy Intensive Industries. 2020-2030

Programme size 
depends on 
Carbon Credit 
price, but may 
amount to 
about  €10 
billion .

Two-phase application 
process: Expression of 
Interest, Full Application. Max 40%. Aanvraag EUR150M + 60% Tata aanvraag in progress - consultant

EU 13
InvestEU 2021-2027 
(Juncker / EFSI)

European Fund to boost investment, 
innovation and job creation in the 
European Union. Via EIB. Comercial terms 2021-2027 

Fund contains 
€650 billion 
from public and 
private sources. 
EIB has a 
coordinating 
role.

Requires government 
garantuee

X X X

CAPEX/OPEX
Stapelbaar - risicospreiding
op Balans wel/niet
Lening/Subsidie
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NEDERLAND rid connection 
Elec expansion)

Name description period budget criteria TRL
UR40M

1 WBSO
discount on the payroll tax and national 
insurance contributions on R&D costs

2020-
undefined € 1.281 million

Development projects & 
Technical-scientific research 4-6

2 Innovation box
tax scheme to encourage entrepreneurs to 
innovate

2020- 
undefined € 1561 million. R&D activities (WBSO ) 4-6

3 PPS (TKI) toeslag
R&D contribution for public private 
partnerships 31-10-2020

€ 0.30 to PPP 
allowance per 
R&D euro spend

Cooperation project with 
significant size and private 
contributions 4-6

4 Go (not GO- C)
State guarantees on bank loans - 
bedrijfsfinanciering 2021-2030

€ 10 billion ( GO 
en GO-C 
together).

Loans of max € 150 million 
(GO-c) up til max € 135 million 
are guaranteed. GARANTUEE 
75M n/a Check maximum GO. Concureert met bedrijfsfinanciering

5 HER + Incentive renewable energy transition 2020-2021 € 30 million Relation with SDE++

6-8  but also
4-5 are
considered

6 Mooi Subsidy for energy and climate innovations 2020 €65 million

Partnership of 3 parties, 
integral approach, innovation 
plan (smart) 7-8

7 VEKI
Accelerate investments in CO2-reducing 
measures in industry

Sept 1st 2020- 
Dec 14, 2021 € 28 million

Individual company executing 
a project art own risk, CO2 
reduction, realization before 
2024 7-8

8 SDE ++
energy transition and the climate 
objectives

2020 - 
undefined

€5 billion (550 
million for 
industry, this is 
an indicative 
budget ceiling 
for 2030)

CO2 reduction, permits in 
place, feasibility study 7-9 EUR XXM Conctructie bedenken om staalbedrijf mee te nemen - PBL

9 EIA

Tax deduction on investments in 
environmentally friendly business assets - 
make profit

2020- 
undefined €147 million

asset should be on the energy 
list 7-9

10 MIA/Vamil
discount on investments in 
environmentally friendly business assets.

2020-
undefined

MIA is € 124 
million Vamil  € 
25 million 

Assest should be on the 
environmental list 7-9

11
DEI+ (onderdeel 
Kklimaatenvelop)

Stimulate pilot or demo projects on low-
carb technology 2020 € 86 million

Pilot or demo project, 
innovative, projects above € 3 
million have a duration of 4 
years 7-8

EUR12M/E
UR40M

Nie12 Nationaal Groeifonds

de komende vijf jaar in totaal 20 miljard 
euro kan worden geleend. Dat geld moet 
worden gebruikt voor 
langetermijninvesteringen, zoals projecten 
in de kennisontwikkeling, infrastructuur, 
onderzoek en innovatie. 2021-2026 € 20 billion

Thematisch. Boost sector (niet 
individueel bedrijf) - leningen, 
equity, subsidie.  Totaal 
project sleuteltechnologie

Totaal project CCU-
CCS

Totaal project 
CCU-CCS

R&D

Rein to check
13 Klimaat envelop Demo's & pilots Paul check 

14
ETS rights & dispensatie-
rechten
Uitgifte Greenbonds - 
bedrijfsfinanciering 
specifieke projecten. 
Vergroot leenvermogen 
TSN Accreditatie Luxemburg - 

COVID-19 NEDERLAND
15 COVID-19 SUPPORT

EUROPE
EIB - Bank procedures. Later in /staalindustrie als geheel

16
Connecting Europe 
Facility (CEF) Infrastructure, interntional ~20-25% orde grootte

ATHOS status 
can claim and 
has requested ook PORTHOS

17
Recovery & Resilicience 
Fund (RRF)

urgentie, verdienvermogen, 2023-2024. 
POWER-UP categorie

EUR5bn, 
EUR500M/indus
try/industrie

X ? X
Check with /lobby

18
Research Fund for Coal 
and Steel (RFCS)

Bottom up programme for Coal and Steel 
Research.

Yearly budget 
for funding € 40 
million of which 
72.3% for steel.

Annual call closing 15 
September. Start date of 
approved projects: possible 9 
months after call.

19 Horizon 2020/ Europe 

European Research and Innovation 
funding programme..
Most interesting theme Nanotechnologies, 
Advanced Materials, Biotechnology and 
Advanced Manufacturing and Processing 
(NMPB).

2018 – 2020
2021-2027

Budget for 2021-
2027 around 
€100 billion _ to 
be decided after 
decision on 
Multi-annual 
Financial 
Framework

Work programme 2018-2020 
focuses efforts on fewer topics 
with bigger budgets, directly 
supporting EC’s political 
priorities. Four focus area’s, 
a.o.:
- Building a low-carbon,
climate resilient future

20 NMPB 2018-2020

Work programme contains calls for e.g.
- Sustainable Process Industry through
Resource and Energy Efficiency (cPPP SPIRE)
-Factories of the Future (CPPP FoF) 2018-2020

-SPIRE is a contractual PPP in
Horizon 2020, the Steel sector
participates in it.
-Currently not fit nor designed
for large scale demonstration,
possibly parts.

12 Proces4 Planet
Partnership as successor to SPIRE to be 
funded under Horizon Europe

Budget to be 
decided after 
approval 
partnership and 
budget Horizon 
2020

13 Hydrogen Europe

Partnership as successor to JTI Fuel Cells 
and Hydrogen to be funded under Horizon 
Europe

Budget to be 
decided after 
approval 
partnership and 
budget Horizon 
2021

14 Made in Europe
Partnership as successor to Factories of the 
Future to be funded under Horizon Europe

Budget to be 
decided after 
approval 
partnership and 
budget Horizon 
2021

15 Clean Steel
New partnership to be funded under 
Horizon Europe and assets of RFCS

Budget € 750 
mln to be 
decided after 
approval 
partnership and 
budget Horizon 
2020

16
ETS Innovation fund 
2020-2030

Funding programme for demonstration of 
innovative low-carbon technologies in 
Energy Intensive Industries. 2020-2030

Programme size 
depends on 
Carbon Credit 
price, but may 
amount to 
about  €10 
billion .

Two-phase application 
process: Expression of 
Interest, Full Application. Max 40%. Aanvraag EUR150M + 60% aanvraag in progress - consultant

17
First call expected to be published in July 
2020 

18 LIFE 2014-2020

LIFE is the EU's financial instrument 
supporting environmental, nature 
conservation and climate action projects 
throughout the EU. 2014-2020

The budget for 
the period is 
€3.4 billion.

The ‘Environment’ strand 
covers three priority areas: 
environment and resource 
efficiency is of most interest. 
Support for Demonstration 
and pilot projects. Confirm with RVO

19 LIFE 2021-2027

New LIFE programme for Environment and 
Climate action. Final agreement of 
programme will depend of EU's Multi 
Financial Framework 2021-2027. 2021-2027

The budget for 
the period 
around €7 
billion.

Four subprogrammes: Nature 
and Biodiversity, Circular 
Economy and Quality of Life, 
Climate Change Mitigation 
and Adaption, Clean Energy 
Transition. 

20
InvestEU 2021-2027 
(Juncker / EFSI)

European Fund to boost investment, 
innovation and job creation in the 
European Union. Via EIB. Comercial terms 2021-2027 

Fund contains 
€650 billion 
from public and 
private sources. 
EIB has a 
coordinating 
role.

Requires government 
garantuee

X X X

21

EIT Raw Materials         
Tata Steel is currently 
involved in EIT-funded 
project on enrichment of 
zinc in HIsarna process 
dust.

Consortium in the raw materials sector, 
initiated by the European Institute of 
Innovation and Technology and partly 
funded by the European Commission. 

Future funding 
dependt on 
decisiosn 
regarfding the 
next 7 years - 
EIT Raw 
materials 
needws to be 
self-financing. -securing raw materials supply

22 -designing solutions
23 -closing materials loops.

24

IPCEI - Important 
Projects of Common 
European Interest

Label for projects  (€200m+) having a very 
important contribution to economic 
growth, jobs and competetiveness of the 
EU industry and economy. EU State Aid 
rules are adapted to promote these 
projects.

This requires 
national funding 
of different EU 
member states.

25 IPCEI is a label

26
Value chain Low Carbon 
Industries

Value chain project initiated under the 
high level group developed together 
cement and chemicals sector for national 
funding together with IPCEI status

27 Structural funds (ESIF)

Financial tools set up to invest in job 
creation and a sustainable and healthy 
European economy and environment. 
Contains funds like ESF, EFRO.

28
European Fund for 
Strategic Investment Tata request too big

29 Just Transition Fund

New Regional Fund in development to 
support the ambitions and objectives of 
the Green Deal. Mechanism to ensure no 
regions are left behind.

Area of IJmuiden not in list of 
receiving regions? 

30 ESF 2014-2020

Europe’s main instrument for supporting 
more jobs, helping people to get better 
jobs and ensuring fairer job opportunities 
for all EU citizens. Programme conducted 
by Member States (NL: SZW) 2014-2020

ESF financing 
€10 billion a 
year.

31 European Social Fund

32 ESF+  2021-2027

Europe's main financial instrument to 
strengthen Europe's social dimension. 
Programme to be conducted by Member 
States (NL: SZW) 2021-2027

Budget for the 
period 2021-
2027 around 
€100 billion.

33 ERDF / EFRO

European Regional Development fund, 
strengthens economic and social cohesion 
by correcting regional imbalances. 
Programme conducted by national regional 
contact points.

Possible match 
with national co-
funding through 
regional 
programmes. 

Under the key priorities are: 
innovation and research, low-
carbon economy.

34 SET-plan 

SET-plan (Strategic Energy Technologies) is 
an EU driven action to be implemented by 
Member States

No specific 
funding 
available from 
NL government - 
available 
funding schemes 
to be applied

35
SET-plan Action 6 Low 
Carbon Industries

36
SET-plan Action 9 Low 
Carbon Industries

37
Eureka Network  - 
Subsidy/ label

Transnational, market-driven innovative 
research and development projects, 
labelled by Eureka. 

National 
funding is 
required. 
Currently only 
EUROSTARS 
(together with 
SMEs) is 
relevant as well 
as possibly 
Eureka Cluster 
Artificieel 
Intelligentie.

CAPEX/OPEX
Stapelbaar - risicospreiding
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Voorbereiding vervolggesprek Inzet Invest-Nl rondom Tata Steel  –  
Datum en Tijd 29 september 11:15-12:15 
Locatie Digitaal 
Aanwezig -  (invest-nl)

-  (invest-nl)
- (EZK)
- (EZK)
-(facultatief) (EZK)
-  (EZK)

Agenda • Vervolg bijeenkomst 14 september
•  presenteert mogelijke aanpak (zie bijlage)

Doel • Concretiseren mogelijke rol van Invest-NL in complexe
verduurzamingstrajecten als bij Tata Steel.

Kernboodschappen • We werken graag met partners als Invest-NL samen
• Het moet passend zijn bij de rol van beide partijen en vooral ook

heel concreet.
• De omvang van deze trajecten is groot. Het betreft internationale

financieringen met grote internationale partijen. Projecten kennen
een lange looptijd en de juridische, technische en financiële
vraagstukken zijn complex en weerbarstig.

• Advies is om door te vragen of en hoe Invest-NL hiertoe is uitgerust.
• Inschatting is dat dit Invest-Nl al snel 2FTE kost.

Appreciatie 
presentatie InvestNL 
rol bij TSN traject 

• Eerste appreciatie presentatie:
o Er lijkt een mismatch tussen wat InvestNL wenst bij te kunnen

dragen aan TSN casus en wat EZK denkt wat hun rol kan zijn.
o Het lijkt erop dat InvestNL er vanuit gaat, als startpunt, dat

regie bij EZK/Rijk ligt voor investeringen TSN te realiseren, maar
bal ligt bij TSN. TSN zal eerst over de brug moeten komen met
cijfers/business case analyse. Daarna/parallel gaat overheid/EZK
kijken waar het bij kan dragen, mits het bedrijf op duurzaam en
winstgevend is/blijft op termijn.

o Goed om dat helder te formuleren richting InvestNL.
o Waar een mogelijke rol kan zijn voor InvestNL, mits goede

expertise, is in de doorgronding van de business case en
financiële analyse van Direct-To-DRI route. Ze kunnen dan
bijvoorbeeld meedraaien in het team van EZK/RVO/InvestNL in
doorgronden business case – financieel en in inventarisatie
steunopties.

o Paar specifieke punten in presentatie InvestNL:
 Er wordt gevraagd om mandaat voor team/singel point of

contact, om zelfstandig te opereren en aan tafel van de
bedrijven te zitten.

 375K euro vanuit Invest NL Business Development (geen
participatie, wel opzet team/inhuren expertise)

o Presentatie is nog niet concreet genoeg t.a.v. duidelijke
opdrachtbeschrijving die Invest-NL voor zich ziet. Hoe gaat dat
in de praktijk? Hoe verloopt de samenwerking tussen
EZK/InvestNL/RVO/TSN etc.? Daar ligt ook rol voor onszelf/EZK
om na te denken welke rol wij voor InvestNL zien, dat ook
goede toegevoegde waarde levert.

Te vermijden • Invest-NL aan boord nemen vanwege uitsluitend politieke of
ambtelijke gunfactor. Als we dit willen moet Invest-NL  aan de
trappers, niet op de bagagedrager.

Toelichting • Korte samenvatting van vorig overleg: Invest-NL wil graag een
rol bij in ieder geval het ontwikkeltraject (o.a. op basis van de
plannen van FNV en milieudefensie). Zij zouden graag de kar willen
trekken om een slag te maken met de plannen en te beoordelen hoe
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het ontwikkeld zou moeten worden en of het uitvoerbaar is. Afspraak 
was dus dat we woensdag verder praten op basis van een stuk van 
Invest-NL.  

• Terugkoppeling gesprek PIDI – Rol investNL )
o Het voorstel voor de partnership agreement met het MT van

PIDI is besproken en hebben het ook even aan bod gehad met
de twee DG’s. We verwelkomen een actieve rol en
betrokkenheid van InvestNL (in de zin van vooraf meedenken
met projecten in plaats van achteraf beoordelen). Wel zijn er
een paar kanttekeningen bij de huidige tekst:

o Voorop staat dat PIDI de regie heeft; InvestNL adviseert mbt
financiering.

o Doel van PIDI is versnellen. Als er een concrete vraag is mbt
financiering dan betrekken we externe deskundigheid; naast
InvestNL betrekken we ook experts van RVO (geen
exclusiviteit).

o We stellen voor sneller over en weer te evalueren of de
samenwerking goed loopt, bijvoorbeeld over een half jaar.

o Vanuit PIDI zien we het groeifonds als een belangrijke
financieringsbron; wel goed er met stafdirectie helderheid komt
over de rol van InvestNL bij voorstellen/PIDI enerzijds en
adviseur van de stafdirectie anderzijds.

Achtergrondstukken 
in de bijlage 

• E-mail met samenvatting gesprek 14 september (zie hieronder)
• Voorstel presentatie rol Invest-NL bij TSN (zie bijlage)

Bijlage: 

e-mail wisseling:
All, nogmaals dank voor het goede gesprek gisteren. We begrijpen dat er nog veel onzeker is in dit
dossier, maar zijn blij met de positieve grondhouding die wij ervaarden om ook vanuit Invest-NL een
bijdrage te gaan bieden. Zoals afgesproken zullen wij dit voorstel nu ook op schrift stellen en voor de
volgende meeting over 2 weken aan jullie sturen. Ondertussen vervolgen wij ook onze gesprekken
met de partijen die plannen hebben voor een groene toekomst, om hierin ook een uniforme lijn en
meer financiële onderbouwing te krijgen.

Tot over 2 weken,  

Vriendelijke groet  

Op 10 sep. 2021 om 10:31 heeft @invest-nl.nl> het 
volgende geschreven: 

All, 22 september hebben we onze afspraak staan over toekomst TaTa en welke hulp Invest-NL 
daarbij kan bieden. Mede gezien het debat van gisteren, en wens bij deel van de kamer om daarin 
direct te participeren, vragen we of het nog mogelijk is volgende week al af te spreken, of iig een 
belletje tussen . Eerder was de optie van 14 september 16u gegeven, kan dat 
nog die dag rond 17u of anders 16u? 

Vast dank en we kijken uit naar het gesprek. 

Vriendelijke groet, 

 
Business Development Manager 
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Zekers het lijkt helaas al weer een tijdje geleden die vakantie…dank voor je aanbod en  
 we plannen snel een gesprek in.  

@S  kan je wat voorstellen aan  doen? 
Dank en groet, 

 
Op 31 aug. 2021 om 11:20 heeft @invest-nl.nl> het volgende geschreven: 

Ha , heb je een goede coronavrije zomer gehad? 
Mijn directeur Business Development  maakt graag op korte termijn kennis 
met je. Wij worden van allerlei kanten benaderd om mee te doen aan de diverse exercities rondom 
Tata en vinden dat ook passen bij wat we kunnen bijdragen  steunt het ook als we aan de 
goede tafels aan zitten, nu in het reken- en onderzoekstadium evenzeer als later als er wellicht op 
enigerlei wijze een scenario gefinancierd moet worden. We hebben ook budget beschikbaar om op 
korte termijn mee te draaien en zelf ook wel gedachten mbt wat nodig is en waar we iets kunnen 
leveren. Belangrijk is wel dat het dan past in het grotere plaatje, dat jullie dat steunen en dat we op 
een goede manier aanhaken bij wat al gaande is zoals de studies van Roland Berger. 

 zou dit graag met jou op korte termijn bespreken. Ik hoop dat ze snel bij je terecht kan, 
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Sensitivity: general 

Tata Steel opening Continugietmachine 23 

21 Oktober 2021 

Speakernotes 

Het in bedrijf nemen van deze nieuwe, state-of-the- art continugietmachine markeert een 
belangrijke mijlpaal. Niet alleen binnen onze configuratie in IJmuiden, maar ook voor heel 
Tata Steel Nederland en ons wereldwijde klantennetwerk. 

De nieuwe installatie is een belangrijke bouwsteen in een strategisch 
investeringsprogramma binnen Tata Steel. Deze geavanceerde continugietmachine vormt 
een sterk fundament om het duurzame staal voor de energietransitie en van de toekomst te 
maken en om klanten te bedienen met een optimaal serviceniveau. Hiermee nemen we de 
verantwoordelijkheid om in ieder toekomstscenario niet alleen duurzaam, maar ook 
innovatief en concurrerend te blijven. 

Duurzaamheid speelt een centrale rol in een snel veranderende samenleving. We streven 
naar een CO2 neutrale staalproductie om  een toekomstbestendig en verantwoord 
staalbedrijf te zijn in Nederland.  

Tata Steel in IJmuiden levert een belangrijke bijdrage als het gaat om het halen van de 
klimaatdoelstellingen. In lijn daarmee hebben wij op 15 september 2021 ons besluit bekend 
gemaakt dat wij volop koersen op de productie van groen staal via waterstof om in 2050 
volledig CO2-neutraal staal te kunnen maken. 

Ook met onze producten leveren we een bijdrage aan een duurzame samenleving. We 
wassen in staal, we eten uit staal, we wonen in staal en we rijden in staal. Daar horen 
nieuwe toepassingen bij, zoals lichte auto’s en transport middelen die minder energie 
verbruiken. Of infrastructuur voor de waterstofeconomie. En voor die toepassingen is 
nieuw, hoge sterkte staal nodig. Duurzaam staal. Daarom zijn wij ook trots op de nieuwe 
continugietmachine in onze staalfabriek. 
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Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp: Finocas - Staatssteun Vlaamse overheid Arcelor Mittal
Datum: vrijdag 22 oktober 2021 17:06:01
Bijlagen: image001.jpg

Beste collega’s,

Vandaag sprak ik met Koenraad Mols, verantwoordelijk voor Business Development & Strategic
Partnerships bij ArcelorMittal Belgium (AM) en tevens bestuurslid bij Finocas. Bij het gesprek
was ook aanwezig Jan Cornelis, hoofd communicatie van AM. Doel van het gesprek was om meer
inzicht te krijgen in de werking van Finocas en de recente intentieverklaring tussen de Vlaamse
overheid en AM om via Finocas te investeren in de nieuwe DRI-installatie van AM.

1. Werking Finocas

· Zoals bekend is in de intentieverklaring afgesproken dat zowel de Vlaamse overheid
als AM elk 350 mln gaan stoppen in de staatsdeelneming Finocas. Die
kapitaalverhoging van 700 mln zal vervolgens als een lening worden verstrekt aan
AM om de nieuwe DRI-installatie te financieren.

· Bedoeling is om de lening tegen een lagere rentevoet te verstrekken dan de
marktrente. Het verschil tussen de marktrente en de verlaagde rente die Finocas in
rekening brengt (“soft loan”) is een vorm van staatssteun. Het is voor die staatssteun
dat Vlaanderen nu een derogatie van de staatssteunregels heeft aangevraagd in het
kader van IPCEI waterstof. De lagere rente wordt gerekend over de gehele lening van
700 mln.

· AM zal die lening op termijn terug gaan betalen aan Finocas (ergens tussen 10-15
jaar, maar ze zullen niet meteen beginnen met de aflossing). Bedoeling is dat de
investering van de Vlaamse overheid in Finocas blijft zitten totdat AM nul-uitstoot
heeft bereikt (tegen 2050). Nadat de lening is terugbetaald is AM voornemens om
dat kapitaal opnieuw op te nemen als lening om te investeren in andere
technologieën om CO2 te reduceren (dan wordt het dus een soort circulaire lening).
Of daarvoor opnieuw een beroep wordt gedaan op een vorm staatssteun
(bijvoorbeeld in kader van een mogelijk IPCEI Green Steel) zal tegen die tijd worden
bezien.

· Het grote voordeel voor AM is dat de lening niet meetelt voor de wereldwijde
schuldpositie van AM Group (ref. ook mijn eerdere mail).

· AM heeft via VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) vernomen dat
DG Competition welwillend staat tegenover deze vorm van “soft loan”. Ze gaan er
dus vanuit dat de aanvraag goedgekeurd wordt ergens begin 2022. Het
besluitvormingstraject van IPCEI Waterstof loopt kennelijk wel wat vertraging op
vanwege het hoge aantal aanvragen dat is ingediend.

· Na goedkeuring door de Commissie zal de aandeelhoudersovereenkomst van Finocas
(tussen Vlaamse overheid en AM) worden geactualiseerd.

2. Strategie AM om in 2050 CO2-neutraal te worden

· De twee hoogovens van AM op de Gentse site zijn goed voor 9,6 Mton CO2 ofwel
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8% van de totale uitstoot van België. AM wil die uitstoot tegen 2030 met 35%
verminderen (ten opzichte van 2008). Tegen 2050 moet men nul-uitstoot bereiken.

· Anders dan Tata Steel Nederland zet AM niet alle ballen op Direct Reduced Steel
(DRI). Een DRI-oven gebruikt gas in plaats van steenkool (op termijn moet dat groene
waterstof worden).  De nieuwe DRI-oven moet één van de twee hoogovens van AM
vervangen wiens levensduur ten einde loopt tussen 2025 – 2030. Daarmee zal een
CO2-reductie van 3 Mton worden gerealiseerd.

· AM wil de komende jaren ook blijven investeren in CCU (CO2-captatie). Wanneer die
technologie rijp en rendabel is, zou het goed kunnen dat Arcelor die inzet voor de
tweede hoogoven. Daar hebben ze nog 20-25 jaar de tijd voor.

· Gesprekspartners lieten doorklinken dat Tata Steel NL een andere keuze heeft
gemaakt vanwege de maatschappelijke druk, maar dat AM het verstandiger acht om
op meerdere paarden te wedden om zo maximaal te profiteren van technologische
ontwikkelingen in de toekomst.

· Wanneer de DRI-installatie operationeel zal zijn, wordt nog bestudeerd. Maar in
ieder geval vóór 2030.

· In totaal moet AM tussen de 3 en 5 mld euro investeren om koolstofneutraal te
worden (geschatte kosten 500-800 euro per ton staal).

· Gevraagd naar de technologierechten van DRI-installatie gaven gesprekspartners aan
dat de DRI-technologie wordt ingekocht bij een externe partij (die de
technologierechten heeft). AM zal zelf moeten investeren in verdere ontwikkeling
van die technologie om die te kunnen toepassen op een specifieke site. Die
“bijkomende” technologierechten zullen in handen van AM blijven.

· Ik heb ook nog gevraagd naar het verband met het grensoverschrijdend
koolstofreductieproject van Arcelor en Dow (Steel2Chemical) waarvoor men een
buisleiding wil aanleggen. Volgens de gesprekspartners blijft dat ook relevant, omdat
één van de twee hoogovens nog steeds CO2 zal blijven uitstoten die gecapteerd
moet worden.

Met vriendelijke groet,

Op 8 okt. 2021 om 12:00 heeft @minbuza.nl>
het volgende geschreven:


Beste ,

Dat zijn goede vragen van  over de achtergrond van Finocas. In het Vlaams
parlement was daar een levendig debat over gisteren, met de Vlaamse minister
voor Innovatie en Economie, Hilde Crevits (Cd&V, christendemocraat). De minister
werd flink aan de tand gevoeld over Finocas, waar ook bij Vlaamse
volksvertegenwoordigers veel vragen over bestaan. Velen kenden het bestaan van
dit vehikel niet en spraken hun zorgen uit over het gebrek aan transparantie
rondom Finocas, ook al is er brede steun over de deal zelf.
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Hieronder kort paar aanvullende punten naar aanleiding van dat debat, maar ook
gesprekken die we gevoerd hebben met de kabinetschef van de Vlaamse MP en het
kabinet van de federale energieminister:

· Finocas Groep is een 50-50 joint venture van het Vlaams Gewest en
ArcelorMittal Belgium, waar drie dochterbedrijven onder hangen. Twee
onderzoekscentra: OCAS (Onderzoekscentrum voor Aanwending van Staal)
en Endures (Expertisecentrum voor corrosie, antifouling, MIC en
schadeonderzoek). En een investeringsmaatschappij genaamd Finindus. In
huidige vorm bestaat Finocas NV sinds 2003, opgericht in het kader van het
project Staalvriendelijk Vlaanderen.

· Vlaams Gewest heeft nu een intentieverklaring gesloten met ArcelorMittal
om 350mln te investeren in Finocas NV. Die middelen worden ingeschreven
in de begroting als zogenaamde ESR6-middelen (Europees Stelsel van
Rekeningen 6). Dat zijn middelen voor kredietverlening en participaties. De
kredieten kunnen via de investering tegen aandelen vanuit de Vlaamse
overheid in Finocas gestopt worden. Volgens de kabinetschef van de
Vlaamse MP houdt dit o.a. in dat het geld eigen vermogen van Finocas
wordt (dus geen vreemd vermogen/schuld). Dat is voordelig voor Arcelor,
omdat daarmee de schuldpositie van het Arcelor-concern niet verslechtert.
Bovendien gaat het om een lening tegen marktrente die t.z.t. terugbetaalt
moet worden. Deze investering verdient Arcelor met gemak terug. Want
ETS-uitstoot (die nu tientallen miljoenen kost voor Arcelor) gaat dan snel
omlaag.

· Hoe en wanneer dat zal gebeuren moet nog worden uitgewerkt in een
aangepaste aandeelhoudersovereenkomst over Finocas tussen het Vlaams
Gewest en ArcelorMittal Belgium. Maar dat zal pas gebeuren na akkoord
van Europese Commissie op het ingediende IPCEI-dossier. Minister 
geeft ook aan dat die 350 miljoen niet in één keer overgemaakt zal worden,
maar “in functie van het project”. De impact op de Vlaamse begroting
wordt dus uitgesmeerd in de tijd. Volgens minister  zullen de
opbrengsten van Finocas gelijk verdeeld worden tussen de twee partners
Vlaams Gewest/Arcelor, en dus terugvloeien naar de overheid. Dit zou
impliceren dat de eigendomsrechten voor de technologie (ref. vraag van
David) ook gelijk verdeeld is, maar dit zou nog nader uitgezocht moeten
worden.

· Volgens onze gesprekspartners zijn de eerste signalen die
Vlaanderen/België van de Commissie hebben gekregen “OK”. Dit project
“sluit perfect aan bij de Green Deal”, aldus kabinetsmedewerker van de
federale energieminister . Gaat de Commissie niet
bezwaar maken omdat andere staalbedrijven in Europa NIET over dit soort
financieringsmechanismen beschikt? Ja, dat zou nog eventueel een
bezwaar kunnen zijn. Maar Vlaanderen ziet het met vertrouwen tegemoet.
België/Vlaanderen heeft geen andere keus dan financieel bij te springen,
willen we de staalindustrie hier houden én de CO2 reductiedoelstellingen
behalen, zo redeneert men.

Zie hier nog het woordelijk verslag van het debat. Aardig om te lezen. Wij zullen dit
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dossier in ieder geval van dichtbij blijven opvolgen.  en ik spreken elkaar op
20/10 en zullen hier verder over kunnen doorpraten.

Groet,

From: @minezk.nl> 
Sent: maandag 4 oktober 2021 13:09
To: @minbuza.nl>; Fatah, Sivan

Cc: @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Subject: RE: analyse investering ArcelorMittal - Tata Steel NL

Beste 

Hartelijk dank hiervoor. Nuttige inzichten en fijn dat het gesprek op deze korte termijn kon worden
opgezet.
We nemen nu even de informatie tot ons en komen snel bij jullie terug over een vervolg. Een gesprek op
expert niveau lijkt ons ook een goed idee.
Alleen moeten we even kijken wanneer dit het handigst is, omdat er nog wat vragen openliggen over
welke informatie wij met de Belgen willen delen ten aanzien van de Tata casus. Veel informatie
daaromtrent komt ook pas half november bij ons terecht via Tata.

Hebben jullie misschien wel meer zicht op of informatie omtrent Finocas?
Zoals ik ook op de mail had aangegeven was onze directeur ( ) ook geïnteresseerd in de joint
venture en welke bevoegdheden deze heeft (zie vraag in de bijlage). Vanuit het Kamerdebat over Tata
op 9 en 16 september zijn we sowieso ook opgeroepen om te onderzoeken welke steunopties de NLse
overheid heeft voor de gekozen verduurzamingsroute van Tata (DRI-route, dezelfde als Arcelor Mittal).
Of de joint venture daarom een soort overheidsdeelneming is, is voor ons interessant om te weten en
hoe e.e.a. binnen staatssteunkaders EU mogelijk is.

Bedankt in ieder geval en zodra we beslissing hebben gemaakt over een vervolgafspraak, komen we bij
jullie terug.

Een goede werkweek gewenst!

Groet,

Van: @minbuza.nl> 
Verzonden: maandag 4 oktober 2021 10:33
Aan: @minezk.nl>; Fatah, Sivan
< @minbuza.nl>
CC: a@minezk.nl>;

@minezk.nl>; 
minezk.nl>

Onderwerp: RE: analyse investering ArcelorMittal - Tata Steel NL

Beste 
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 en ik hadden zojuist een gesprek met de kabinetschef van de Vlaamse
minister van Economie en Innovatie, de heer  en diplomatiek adviseur

 (die tot vorige week in Den Haag zat op de Vlaamse afvaardiging). De
kabinetschef hield zich ietwat op de vlakte over de details van de deal. Hieronder
enkele relevante punten:

· Reden ondersteuning DRI-faciliteit van ArcelorMittal door de Vlaamse/federale
overheid: de nieuwe installatie – die eerst op aardgas zal draaien, en op termijn op
waterstof - draagt significant bij aan het CO2 reductiedoel van Arcelor (3,9 mln ton
per jaar tegen 2030 ofwel 4% van totale CO2 uitstoot van Vlaanderen). Federaal
minister van energie  noemde dit de grootste CO2 besparing en
de grootste klimaatinvestering ooit in België. Ook de Vlaamse MP
onderbouwde de overheidssteun door te verwijzen naar het belang van Arcelor voor
Vlaanderen. Naast de forse bijdrage aan CO2 reductie, is Arcelor een belangrijke
economische speler met 5000 werknemers in Gent.

· Zoals bekend wordt de investering gefinancierd door de joint venture
Finocas (50% Vlaamse overheid, 50% ArcelorMittal). Finocas bestaat
sinds de jaren 70. Dit is een beproefd vehikel, in het leven geroepen na de
staalcrisis om innovatief onderzoek in de staalindustrie te ondersteunen,
zonder directe steun te bieden. Voor de investering in DRI-installatie
hebben zowel de Vlaamse overheid als AM elk 350 mln in gestopt. De
Vlaamse overheid heeft verklaard dat dit een lening is die op termijn
terugbetaald moet worden. De federale overheid springt bij met allerlei
gunstige fiscale regelingen, zoals belastingaftrek voor onderzoek en
ontwikkeling.

· Hiervoor is een verzoek neergelegd bij de Europese Commissie om af te
wijken van staatssteunregels in het kader van IPCEI Waterstof. De
uitspraak van de Commissie wordt verwacht in het voorjaar 2022. De
Vlaamse overheid heeft ook andere projectvoorstellen ingediend.

· Arcelor heeft ook een lening ontvangen van EIB (280 mln) voor
decarbonisatieprojecten. Op de vraag of ArcelorMittal nog meer Europese
financiering gaat aantrekken, moest de kabinetschef het antwoord schuldig
blijven. De aanname is dat de rest van de investering (in totaal 1,1 mld) uit
eigen middelen van Arcelor komt (“ze doen nu goede zaken”).

· Zoals bekend heeft de federale overheid een investering van 95mln in
waterstofinfrastructuur aangekondigd. Dat is bedoeld voor het aanleggen
van pijpleidingen voor het transport van waterstof en CO2.

· Tijdens het debat in het Vlaamse parlement afgelopen week kwamen er
nauwelijks kritische geluiden over de deal, op Vlaams Belang na (radicaal
rechts) die de beslissing wegzette als ‘klimaathysterie’. Vooruit (Vlaamse
social-democraten) vroeg zich af waarom de Vlaamse overheid niet een
vergelijkbaar bedrag vrijmaakt om de energiefactuur van burgers te
verlagen. Maar daar bleef het bij. Voor de meerderheid was deze
investering een no-brainer.

Ik geef graag ter overweging om eventueel nog een gesprek op expertniveau op te
zetten om wat meer de diepte in te gaan. Maar dan moeten wij ook iets meer
kunnen delen over de stand van zaken rond Tata Steel. Hoor graag of jullie hier
belangstelling voor hebben. Dan stellen we dat voor aan de Vlamingen.

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend Chef de Poste
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T +32 
M +32

.nl

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Kortenberglaan 4-10, Ave de Cortenbergh 4-10 | 1040 Brussel
Facebook.com/nederlandinbelgie | TW.@NLinBE
www.nederlandwereldwijd.in/landen/belgie

From: @minezk.nl> 
Sent: vrijdag 1 oktober 2021 08:52
To: @minbuza.nl>
Cc: @minbuza.nl>; 
< @minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>
Subject: RE: analyse investering ArcelorMittal - Tata Steel NL

Beste ,

We spreken aanstaande woensdag Tata Steel Nederland, waarbij wij ook gevraagd zullen worden of me
meer inzicht hebben in hoe e.e.a. in België is gefinancierd en of een dergelijke structuur ook in NL zou
kunnen worden opgezet.
Daarnaast is het traject richting Brussel heel interessant, hoe doen de Belgen dat? Hebben ze al
gesprekken staan? Wat verwachten ze hiervan? Op welke termijn verwachten ze goedkeuring van
Brussel?

Dus als jullie meer kunnen achterhalen voor dinsdag 12.00uur heel graag. Als er daarna nog
uitzoekvragen liggen geen probleem, maar meer inzicht van jullie kant kan al veel helpen.

Mocht bellen handiger zijn, laat het me weten. Ik kan in de middag of anders maandagochtend.

Bedankt!

Groet,

Van: @minbuza.nl> 
Verzonden: donderdag 30 september 2021 18:29
Aan: @minezk.nl>
CC: @minbuza.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: RE: analyse investering ArcelorMittal - Tata Steel NL
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Beste ,

Dank voor je bericht. Uiteraard zullen wij meer informatie achterhalen. Mag ik
vragen voor wanneer je de informatie wilt ontvangen?

Fijne avond.

Met vriendelijk groet,

From: @minezk.nl> 
Sent: donderdag 30 september 2021 12:56
To: @minbuza.nl>
Cc: @minbuza.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Subject: analyse investering ArcelorMittal - Tata Steel NL

Beste

Via  heb ik je contactgegevens ontvangen. Mijn naam is  en ik werk bij EZK
aan de verduurzaming van Tata Steel Nederland.
Nu was gisteren in het nieuws dat ArcelorMittal, met steun van Belgische en Vlaamse regering gaat
investeren in een DRI-installatie. Tata Steel heeft ook aangegeven een DRI installatie te willen neerzetten
(met steun van NL overheid).
In de bijlage heb ik een eerste globale inschatting gemaakt van de verschillen op basis van de
verschillende bronnen. Graag vertrouwelijk behandelen.

Kunnen jullie op de ambassade meer informatie achterhalen? We zijn met name benieuwd naar hoe
e.e.a. ondersteund gaat worden vanuit de overheid, dan wel Vlaanderen of België.
Misschien kan e.e.a. ook in NL op die wijze geregeld worden. Het gaat dan ook om de financiering:
· De nieuwe installatie kost 1,1 miljard euro. De financiering verloopt via de joint venture Finocas.

Die werd jaren geleden opgericht door de Vlaamse regering en ArcelorMittal. Beide partijen
stoppen er elk 350 miljoen euro in via een kapitaal verhoging. Het is een lening zegt Vlaams
minister president Jan Jambon (N-VA). Dat bedrag moet worden terugbetaald aan de joint venture.
Beide partijen hebben 50% in Finocas.

Veel dank alvast voor je reactie.

Groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 29 september 2021 15:17
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: Emailadres

Hi Lisa,

Bij dezen het e-mailadres van @minbuza.nl en @minbuza.nl
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Groet,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp: RE: Ondersteuning door de overheid van de staalsector
Datum: maandag 25 oktober 2021 15:05:48
Bijlagen: Transformatie Duitse Staalindustrie.docx

Beste ,

Hierbij een eerste overzicht van de plannen van de Duitse staalindustrie en de steun van de
Duitse overheid. Met dank aan mijn collega’s  voor de goede input.

Laat het vooral weten als er nog belangrijke open vragen zijn. Ik probeer hierover eind van deze
week of volgende week nog met het Duitse ministerie van EZK te bellen en geef het door als ik
nog interessante achtergrond informatie te horen krijg.

Met vriendelijke groet,

........................................................................................
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 
Innovatie Attaché Netwerk
Klosterstrasse 50 | 10179 | Berlin
........................................................................................
T +49 30
E  @minbuza.nl

https://www.linkedin.com/company/nlinberlin/
http://innovatie.de

From: @minezk.nl> 
Sent: maandag 11 oktober 2021 16:57
To: @minbuza.nl>; @minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; @minlnv.nl>
 @minezk.nl>;

@rvo.nl>
Subject: Ondersteuning door de overheid van de staalsector

Beste ,

Mijn naam is  en ik werk bij EZK, bij de directie TOP sectoren en Industriebeleid, als accounthouder van
Tata Steel Nederland. Samen met collega’s, o.a. Lisa Langezaal en Meike Kerkhoffs, werken we aan de ondersteuning van
dit bedrijf bij hun verduurzamingsopgave. 
Medio september zijn 2 Commissiedebatten over Tata Steel gehouden en zijn daarna ook moties aangenomen die de
minister van EZK o.a. oproept om de verduurzamingsplannen van Tata financieel te ondersteunen.
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Transformatie Duitse Staalindustrie

Postennet Duitsland, oktober 2021



Vragen EZK aan de Nederlandse ambassades in Duitsland/ Frankrijk/ Spanje en Zweden 

•	Kan inzicht gegeven worden in hoe en waarom Duitsland/ Frankrijk/ Spanje en Zweden de investeringen in de vergroening van de eigen staalindustrie ondersteunen of van plan zijn te ondersteunen.

•	Kunt u meer inzicht geven in de specifieke plannen van de staalbedrijven met deze overheidssteun? Bijvoorbeeld: wanneer willen zij overschakelen op waterstof? We gaan er van uit dat ze dat doen als waterstof rendabel is? Betekent dit als het even duur is als aardgas? Dit zou zo maar na 2030 kunnen zijn; 

•	Hoe zit het met de technologie die ontwikkeld zal worden met behulp van overheidsondersteuning, krijgt de overheid daar ook rechten op?  

•	Hoe ziet de overheid haar rol m.b.t. het creëren van de randvoorwaarden (voldoende elektriciteit, elektrolysecapaciteit, H2 certificering, opzetten H2 importketens etc.)? 

•	Gerelateerd aan de vorige vraag: hoe zien zij de rol van lokale waterstofproductie vs import van waterstof?

•	Hoe zit het met Europese goedkeuring van de nationale ondersteuningsmaatregelen? In hoeverre kunnen staatssteunregels vanuit de Europese Commissie nog roet in het eten gooien voor de overheidsinzet?

•	Hoe zit het met de behoefte aan Carbon capture and storage door de staalbedrijven? In welke vorm? Onder de grond? Per schip afvoeren En door wie betaald? Bedrijf (met of zonder subsidie) of overheid? 



ANTWOORD DUITSLAND

Duitse Staalindustrie

De Duitse staalindustrie is met een omzet van 32,8 miljard euro (2019) en 84 000 werknemers een belangrijke industrietak en bovendien van bijzonder belang voor de industriële waardeketens in Duitsland. De grootste staalproducenten in Duitsland zijn ThyssenKrupp Steel Europe AG met een ruwstaal productie van ongeveer 12 miljoen ton, ArcelorMittal Germany Holding GmbH met ongeveer 8 miljoen ton en Salzgitter AG met ongeveer 6,6 miljoen ton. In Duitsland is Noordrijn-Westfalen de deelstaat met de grootste staalproductie, met een aandeel van ongeveer 40 procent. 

Plannen voor DRI en waterstofvraag

Er ligt veel druk op de staalindustrie om te verduurzamen. Staalbedrijven moeten investeringsbeslissingen op lange termijn nemen om over te schakelen op klimaatvriendelijke staalproductieprocessen. Het zogenaamde direct-reduced-iron (DRI) proces wordt door Duitse staalsector als kansrijke route naar verduurzaming gezien. ThyssenKrupp, Salzgitter en ArcelorMittal investeren in DRI technologie. 

· ThyssenKrupp maakte in oktober 2021 bekend komend jaar 50 kton en in 2024 500 kton staal via DRI te gaan produceren. In een tweede stap wil ThyssenKrupp vanaf 2025 waterstof voor het DRI proces gaan inzetten. 

· Ook ArcelorMittal inversteert in DRI en krijgt 55 miljoen euro (50% van totale kosten) overheidsfinanciering van het Ministerie van Milieu voor de bouw van een productiefabriek in Hamburg voor “groen” gereduceerd ijzererts met behulp van waterstof. Dit moet de basis worden van een staalproductieproces zonder CO2-emissies met behulp van elektrische vlamboogovens die worden gevoed met DRI en schroot en worden aangedreven met duurzame elektriciteit. De toezegging van het ministerie moet nog door de EU-Commissie worden goedgekeurd.

Volgens vooraanstaande denktank Agora Energiewende moet de Duitse staalindustrie nog vóór 2030 ruim een derde van haar primaire staalproductie omschakelen op DRI. Voor 2030 wordt in totaal 10 miljoen ton productiecapaciteit verwacht waarvoor rond de 20 GW aan elektrolysecapaciteit nodig zal zijn. In de Duitse waterstofstrategie wordt rond de 5 GW aan electrolysecapaciteit verwacht in 2030. Het is duidelijk dat de Duitse staalindustrie van waterstofimport afhankelijk zal zijn. Tot er voldoende waterstof tegen een concurrerende prijs beschikbaar is zal de Duitse staalindustrie voor het DRI proces ook aardgas inzetten. Tot 2030 rekent Duitsland met een groene waterstofbehoefte van 595.000 ton per jaar voor de staalindustrie. De Duitse overheid werkt middels initiatieven zoals IPCEI en H2Global aan het opzetten importketens voor waterstof en wil daarbij nauw met Nederland samenwerken, maar kijkt ook naar alternatieve importketens via Noord-Duitse havens.

Duitse overheid en Actieplan Staal

De Duitse regering heeft als doel ervoor te zorgen dat de staalindustrie ook over 30 jaar in Duitsland concurrerend en klimaatvriendelijk kan produceren. In het Actieplan Staal (Handlungsconcept Stahl) uit de zomer van 2020 van het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWi) worden drie centrale doelstellingen nagestreefd:

· Een wereldwijd Level Playing Field creëren voor de duurzame productie van staal

· Carbon Leakage voorkomen. Duitsland wil voorkomen dat staalproductie en andere energie-intensieve industrieën verplaatsen naar landen met minder strenge normen.

· De staalindustrie ondersteunen om de transitie te maken naar CO2-arme en uiteindelijk CO2-vrije productie van staal.

Voor het bereiken van de eerste twee doelen zijn vooral maatregelen op het gebied van internationale wet- en regelgeving nodig. Daartoe staan in het actieplan zaken genoemd die de Duitse regering op het niveau van de WHO, G20 en de EU wil regelen. 

Voor het bereiken van het derde doel, de transitie naar CO2-neutrale staalproductie, zijn investeringen van industrie en overheid nodig. Begin 2021 eisten de vijf grote staalbedrijven Thyssenkrupp, ArcelorMittal, Saarstahl, Georgsmarienhütte en Salzgitter van de regering investerings- en subsidietoezeggingen voor een bedrag tussen 15 en 30 miljard euro. In ruil daarvoor willen zij tot 2030 ongeveer een derde van hun primaire staalproductie omschakelen naar klimaatvriendelijke productie en zo 17 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar besparen.

Volgens de inschatting van de Duitse overheid zijn in de Duitse staalindustrie tot 2030 10 miljard euro en tot 2050 35 miljard euro aan investeringen nodig. Daarvan zou 10-12 miljard euro uit publieke middelen kunnen komen. De Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier heeft in mei 2021 de staalindustrie voor de jaren 2022 tot 2024 ten minste 5 miljard euro extra subsidie toegezegd voor klimaatvriendelijke herstructurering. Dit maakte hij in mei 2021 bekend nadat in april 2021 het constitutioneel gerechtshof oordeelde dat de federale klimaatbeschermingswet tekortschiet. De rechters verplichtten de federale regering daarom de reductiedoelstellingen voor broeikasgasemissies voor de periode na 2030 voor het einde van volgend jaar nader te regelen.  

De financiering van 5 miljard euro is bedoeld voor een hele rij van maatregelen, variërend van directe subsidies en onderzoeksprogramma’s tot Contract for Difference. De maatregelen gelden niet allemaal specifiek voor de staalindustrie, maar zijn over het algemeen gericht op de energie-intensieve industrie.

Via 3 programma’s ondersteunt de Duitse overheid met name de chemie- en staalindustrie om conventionele processen te transformeren naar CO2-armere of CO2-neutrale processen. 

· €430 miljoen tot 2024 voor waterstofgebruik in industrieproductie (directe subsidies voor transformatie van processen, niet alleen innovatie)

· €1 miljard tot 2023 uit “Nationale Dekarbonisierungsprogramm”. Subsidies voor investeringen in productiefaciliteiten van energie-intensieve industrie.

· €370 miljoen uit programma “CO2 besparing in basisindustrie”

De belangrijkste onderzoeksprogramma’s zijn: 

· €140 miljoen voor onderzoeksproject Carbon2Chem, waarin een groot consortium o.l.v. ThyssenKrupp onderzoekt hoe uit de uitstoot van staalproductie chemische grondstoffen kunnen worden gewonnen. In maart 2018 werden voor het eerst met succes ammoniak en methanol geproduceerd uit procesgassen van staalfabrieken.

· €80 miljoen tot 2025 voor onderzoeksprogramma CO2-besparing in industrie

· €415 miljoen tot 2023 voor grootschalige proeftuinprojecten (“Reallabore”) voor energietransitie (breder dan alleen industrie, bijv. ook warmtenetten etc etc.)

Carbon Contracts for Difference

Naast directe subsidies voor investeringskosten wordt voor chemie- en staalindustrie een model op basis van Carbon Contracts for Difference (CCfD) uitgerold. Daarin vergoedt de overheid het verschil tussen de ETS CO2-prijs en de daadwerkelijk gemaakte kosten voor CO2-besparing. Bij een stijging van ETS prijzen in de toekomst daalt de vergoeding automatisch of valt helemaal weg. Het budget voor dit instrument is in het noodprogramma voor klimaatbescherming van juli 2021 aanzienlijk verhoogd, tot 900 miljoen euro voor 2022. Daarnaast zal tot 2024 nogmaals een miljard beschikbaar gesteld worden. 

Het voor CCfD verantwoordelijke Ministerie van Milieu heeft eind april de belangrijkste punten voor de financieringsrichtlijn voor CCfD met de energie-intensieve industrie bekendgemaakt. De financieringsrichtlijn zou in de loop van dit jaar verder uitgewerkt worden, zodat het in 2022 in werking kan treden, onder voorbehoud van financiering uit de begroting en goedkeuring door Brussel in het kader van de wetgeving inzake staatssteun. Op dit moment ligt de verdere ontwikkeling van de richtlijn echter stil omdat de huidige richtlijn van de EU inzake staatssteun als niet compatibel met CCfD wordt gezien door het Milieuministerie. Na herziening van de EU richtlijn zal de financieringsrichtlijn voor CCfD door het Milieuministerie verder worden uitgewerkt alvorens het binnen de regering wordt afgestemd. De betrokken ministeries zijn het er over eens dat alleen groene waterstof moet worden gefinancierd, in lijn met de Duitse waterstofstrategie. De concrete vormgeving van de financieringsrichtlijn zal ook de nieuwe federale regering van begin af aan bezighouden. Zowel de SPD, CDU/CSU en de Groenen zien CCfD als belangrijk instrument. De FDP is echter kritisch.

De Duitse cijfers worden met Nederlandse cijfers vergelijkbaar door te corrigeren voor de verhouding van het BIP (factor 1:4,2) of de grootte van de staalindustrie (factor 1:4,9).

Carbon Capture Usage & Storage

Duitsland heeft de EU-Richtlijn 2009/31/EG in een nationale CO2-opslagwet omgezet. De wet bevat een maximale opslaghoeveelheid voor Duitsland van vier miljoen ton CO2 per jaar in totaal en 1,3 miljoen ton per jaar per opslagfaciliteit, en daarnaast een clausule die deelstaten de mogelijkheid bieden tot een algemeen verbod op CO2-opslag op hun grondgebied. Sindsdien bestond er in Duitsland nauwelijks discussie over CCUS. In het kader van de Europese Green Deal en in de context van de Duitse en Europese waterstofstrategieën riep het werkgeversverband voor de Duitse industrie BDI in april 2021 op dit debat te heropenen. 

Er heerst over het algemeen consensus dat blauwe waterstof als overgangsmethode moet kunnen worden ingezet zolang er nog niet genoeg groene waterstof is. BDI heeft in 2018 berekend dat, om de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen, de noodzakelijke totale CO2-vermijding door CCS-technologieën in alle sectoren ongeveer 93 MtCO2 bedraagt. In Duitsland worden vooral offshore opslagmogelijkheden overwogen, ook opslag in het buitenland (Noorwegen) behoort tot de mogelijkheden. I.h.k.v. het EU-project “ACT-RETURN” onderzoekt wordt door de TU Freiberg, Cambridge en de Universiteit Utrecht samen met Shell, Wintershall Dea en Equinor onderzocht hoe CO2 veilig in voormalige aardgasvelden kan worden opgeslagen. 

BDI pleit in een position paper (april 2021) voor onder meer de volgende maatregelen en randvoorwaarden om CCUS te ondersteunen: 

· Subsidies voor investeringen in CCUS-projecten

· Samenwerking tussen verschillende industrietakken (vgl. Carbon2Chem) en CO2-infrastructuur

· Regelgeving rondom transport van CO2 per schip of over land

· In het kader van de CO2-opslagwet konden tot 2016 aanvragen voor CO2-opslag worden gesteld. BDI pleit voor nieuwe vergunnings- en aanvraagprocedures en de verkenning van nieuwe potentiële opslaglocaties.

· Europese samenwerking stimuleren

· Acceptatie door burgers in regio’s waar CO2 moet worden opgeslagen 

Vanuit de overheid zijn er inmiddels verschillende onderzoeksprogramma’s voor het ontwikkelen van CCS-technologie. Zo is een BMWi een onderzoeksprogramma gestart voor het afvangen en hergebruik van CO2 in de primaire industrie. Het programma is bedoeld om de technische leemten te helpen opvullen die momenteel nog een belemmering vormen voor CCUS. Naast de technische vereisten moeten ook de economische en juridische randvoorwaarden worden geanalyseerd en verder ontwikkeld. In een tweede fase zullen demonstratieprojecten mogelijk worden gemaakt. 



Meer informatie

BMWi en Handlungsconcept Stahl uit 2020: BMWi - Stahl und Metall

BDI Diskussionspapier CCUS-Technologien

Eckpunkte Pilotprogramm für Klimaschutzverträge | Download | BMU



Bij EZK zijn wij hierover aan het nadenken en daar willen wij ook de ondersteuning door andere Europese lidstaten van
hun staalindustrie bij betrekken. Daarom hebben we een aantal vragen aan jullie.

Vragen aan de Nederlandse ambassades in Duitsland/ Frankrijk/ Spanje en Zweden
· Kan inzicht gegeven worden in hoe en waarom Duitsland/ Frankrijk/ Spanje en Zweden de investeringen in de

vergroening van de eigen staalindustrie ondersteunen of van plan zijn te ondersteunen.
· Kunt u meer inzicht geven in de specifieke plannen van de staalbedrijven met deze overheidssteun? Bijvoorbeeld:

wanneer willen zij overschakelen op waterstof? We gaan er van uit dat ze dat doen als waterstof rendabel is?
Betekent dit als het even duur is als aardgas? Dit zou zo maar na 2030 kunnen zijn;

· Hoe zit het met de technologie die ontwikkeld zal worden met behulp van overheidsondersteuning, krijgt de
overheid daar ook rechten op?

· Hoe ziet de overheid haar rol m.b.t. het creëren van de randvoorwaarden (voldoende elektriciteit,
elektrolysecapaciteit, H2 certificering, opzetten H2 importketens etc.)?

· Gerelateerd aan de vorige vraag: hoe zien zij de rol van lokale waterstofproductie vs import van waterstof?
· Hoe zit het met Europese goedkeuring van de nationale ondersteuningsmaatregelen? In hoeverre kunnen

staatssteunregels vanuit de Europese Commissie nog roet in het eten gooien voor de overheidsinzet?
· Hoe zit het met de behoefte aan Carbon capture and storage door de staalbedrijven? In welke vorm? Onder de

grond? Per schip afvoeren En door wie betaald? Bedrijf (met of zonder subsidie) of overheid?

Kunnen jullie op de ambassade meer informatie achterhalen voor jullie landen? We zijn met name benieuwd naar hoe
e.e.a. ondersteund gaat worden vanuit de overheid, nationaal en regionaal.
Het kan ons helpen om een goed instrument te ontwikkelen.
Zal het lukken om over 2 weken ons te informeren? Alvast bedankt voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van EZK

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

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

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

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

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

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



Transformatie Duitse Staalindustrie 

Postennet Duitsland, oktober 2021 

Vragen EZK aan de Nederlandse ambassades in Duitsland/ Frankrijk/ Spanje en Zweden  

• Kan inzicht gegeven worden in hoe en waarom Duitsland/ Frankrijk/ Spanje en Zweden de
investeringen in de vergroening van de eigen staalindustrie ondersteunen of van plan zijn te 
ondersteunen.
• Kunt u meer inzicht geven in de specifieke plannen van de staalbedrijven met deze 
overheidssteun? Bijvoorbeeld: wanneer willen zij overschakelen op waterstof? We gaan er van uit 
dat ze dat doen als waterstof rendabel is? Betekent dit als het even duur is als aardgas? Dit zou zo 
maar na 2030 kunnen zijn;
• Hoe zit het met de technologie die ontwikkeld zal worden met behulp van 
overheidsondersteuning, krijgt de overheid daar ook rechten op?
• Hoe ziet de overheid haar rol m.b.t. het creëren van de randvoorwaarden (voldoende 
elektriciteit, elektrolysecapaciteit, H2 certificering, opzetten H2 importketens etc.)? 
• Gerelateerd aan de vorige vraag: hoe zien zij de rol van lokale waterstofproductie vs import
van waterstof?
• Hoe zit het met Europese goedkeuring van de nationale ondersteuningsmaatregelen? In 
hoeverre kunnen staatssteunregels vanuit de Europese Commissie nog roet in het eten gooien voor 
de overheidsinzet?
• Hoe zit het met de behoefte aan Carbon capture and storage door de staalbedrijven? In 
welke vorm? Onder de grond? Per schip afvoeren En door wie betaald? Bedrijf (met of zonder 
subsidie) of overheid? 

ANTWOORD DUITSLAND 

Duitse Staalindustrie 

De Duitse staalindustrie is met een omzet van 32,8 miljard euro (2019) en 84 000 werknemers een 
belangrijke industrietak en bovendien van bijzonder belang voor de industriële waardeketens in 
Duitsland. De grootste staalproducenten in Duitsland zijn ThyssenKrupp Steel Europe AG met een 
ruwstaal productie van ongeveer 12 miljoen ton, ArcelorMittal Germany Holding GmbH met 
ongeveer 8 miljoen ton en Salzgitter AG met ongeveer 6,6 miljoen ton. In Duitsland is Noordrijn-
Westfalen de deelstaat met de grootste staalproductie, met een aandeel van ongeveer 40 procent.  

Plannen voor DRI en waterstofvraag 

Er ligt veel druk op de staalindustrie om te verduurzamen. Staalbedrijven moeten 
investeringsbeslissingen op lange termijn nemen om over te schakelen op klimaatvriendelijke 
staalproductieprocessen. Het zogenaamde direct-reduced-iron (DRI) proces wordt door Duitse 
staalsector als kansrijke route naar verduurzaming gezien. ThyssenKrupp, Salzgitter en ArcelorMittal 
investeren in DRI technologie.  

• ThyssenKrupp maakte in oktober 2021 bekend komend jaar 50 kton en in 2024 500 kton 
staal via DRI te gaan produceren. In een tweede stap wil ThyssenKrupp vanaf 2025 waterstof
voor het DRI proces gaan inzetten.

• Ook ArcelorMittal inversteert in DRI en krijgt 55 miljoen euro (50% van totale kosten) 
overheidsfinanciering van het Ministerie van Milieu voor de bouw van een productiefabriek 
in Hamburg voor “groen” gereduceerd ijzererts met behulp van waterstof. Dit moet de basis
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worden van een staalproductieproces zonder CO2-emissies met behulp van elektrische 
vlamboogovens die worden gevoed met DRI en schroot en worden aangedreven met 
duurzame elektriciteit. De toezegging van het ministerie moet nog door de EU-Commissie 
worden goedgekeurd. 

Volgens vooraanstaande denktank Agora Energiewende moet de Duitse staalindustrie nog vóór 2030 
ruim een derde van haar primaire staalproductie omschakelen op DRI. Voor 2030 wordt in totaal 10 
miljoen ton productiecapaciteit verwacht waarvoor rond de 20 GW aan elektrolysecapaciteit nodig 
zal zijn. In de Duitse waterstofstrategie wordt rond de 5 GW aan electrolysecapaciteit verwacht in 
2030. Het is duidelijk dat de Duitse staalindustrie van waterstofimport afhankelijk zal zijn. Tot er 
voldoende waterstof tegen een concurrerende prijs beschikbaar is zal de Duitse staalindustrie voor 
het DRI proces ook aardgas inzetten. Tot 2030 rekent Duitsland met een groene waterstofbehoefte 
van 595.000 ton per jaar voor de staalindustrie. De Duitse overheid werkt middels initiatieven zoals 
IPCEI en H2Global aan het opzetten importketens voor waterstof en wil daarbij nauw met Nederland 
samenwerken, maar kijkt ook naar alternatieve importketens via Noord-Duitse havens. 

Duitse overheid en Actieplan Staal 

De Duitse regering heeft als doel ervoor te zorgen dat de staalindustrie ook over 30 jaar in Duitsland 
concurrerend en klimaatvriendelijk kan produceren. In het Actieplan Staal (Handlungsconcept Stahl) 
uit de zomer van 2020 van het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWi) worden 
drie centrale doelstellingen nagestreefd: 

• Een wereldwijd Level Playing Field creëren voor de duurzame productie van staal
• Carbon Leakage voorkomen. Duitsland wil voorkomen dat staalproductie en andere energie-

intensieve industrieën verplaatsen naar landen met minder strenge normen.
• De staalindustrie ondersteunen om de transitie te maken naar CO2-arme en uiteindelijk

CO2-vrije productie van staal.

Voor het bereiken van de eerste twee doelen zijn vooral maatregelen op het gebied van 
internationale wet- en regelgeving nodig. Daartoe staan in het actieplan zaken genoemd die de 
Duitse regering op het niveau van de WHO, G20 en de EU wil regelen.  

Voor het bereiken van het derde doel, de transitie naar CO2-neutrale staalproductie, zijn 
investeringen van industrie en overheid nodig. Begin 2021 eisten de vijf grote staalbedrijven 
Thyssenkrupp, ArcelorMittal, Saarstahl, Georgsmarienhütte en Salzgitter van de regering 
investerings- en subsidietoezeggingen voor een bedrag tussen 15 en 30 miljard euro. In ruil daarvoor 
willen zij tot 2030 ongeveer een derde van hun primaire staalproductie omschakelen naar 
klimaatvriendelijke productie en zo 17 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar besparen. 

Volgens de inschatting van de Duitse overheid zijn in de Duitse staalindustrie tot 2030 10 miljard 
euro en tot 2050 35 miljard euro aan investeringen nodig. Daarvan zou 10-12 miljard euro uit 
publieke middelen kunnen komen. De Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier heeft 
in mei 2021 de staalindustrie voor de jaren 2022 tot 2024 ten minste 5 miljard euro extra subsidie 
toegezegd voor klimaatvriendelijke herstructurering. Dit maakte hij in mei 2021 bekend nadat in 
april 2021 het constitutioneel gerechtshof oordeelde dat de federale klimaatbeschermingswet 
tekortschiet. De rechters verplichtten de federale regering daarom de reductiedoelstellingen voor 
broeikasgasemissies voor de periode na 2030 voor het einde van volgend jaar nader te regelen.   

De financiering van 5 miljard euro is bedoeld voor een hele rij van maatregelen, variërend van 
directe subsidies en onderzoeksprogramma’s tot Contract for Difference. De maatregelen gelden 



niet allemaal specifiek voor de staalindustrie, maar zijn over het algemeen gericht op de energie-
intensieve industrie. 

Via 3 programma’s ondersteunt de Duitse overheid met name de chemie- en staalindustrie om 
conventionele processen te transformeren naar CO2-armere of CO2-neutrale processen.  

• €430 miljoen tot 2024 voor waterstofgebruik in industrieproductie (directe subsidies voor 
transformatie van processen, niet alleen innovatie)

• €1 miljard tot 2023 uit “Nationale Dekarbonisierungsprogramm”. Subsidies voor 
investeringen in productiefaciliteiten van energie-intensieve industrie.

• €370 miljoen uit programma “CO2 besparing in basisindustrie”

De belangrijkste onderzoeksprogramma’s zijn:  

• €140 miljoen voor onderzoeksproject Carbon2Chem, waarin een groot consortium o.l.v. 
ThyssenKrupp onderzoekt hoe uit de uitstoot van staalproductie chemische grondstoffen 
kunnen worden gewonnen. In maart 2018 werden voor het eerst met succes ammoniak en 
methanol geproduceerd uit procesgassen van staalfabrieken.

• €80 miljoen tot 2025 voor onderzoeksprogramma CO2-besparing in industrie
• €415 miljoen tot 2023 voor grootschalige proeftuinprojecten (“Reallabore”) voor

energietransitie (breder dan alleen industrie, bijv. ook warmtenetten etc etc.)

Carbon Contracts for Difference 

Naast directe subsidies voor investeringskosten wordt voor chemie- en staalindustrie een model op 
basis van Carbon Contracts for Difference (CCfD) uitgerold. Daarin vergoedt de overheid het verschil 
tussen de ETS CO2-prijs en de daadwerkelijk gemaakte kosten voor CO2-besparing. Bij een stijging 
van ETS prijzen in de toekomst daalt de vergoeding automatisch of valt helemaal weg. Het budget 
voor dit instrument is in het noodprogramma voor klimaatbescherming van juli 2021 aanzienlijk 
verhoogd, tot 900 miljoen euro voor 2022. Daarnaast zal tot 2024 nogmaals een miljard beschikbaar 
gesteld worden.  

Het voor CCfD verantwoordelijke Ministerie van Milieu heeft eind april de belangrijkste punten voor 
de financieringsrichtlijn voor CCfD met de energie-intensieve industrie bekendgemaakt. De 
financieringsrichtlijn zou in de loop van dit jaar verder uitgewerkt worden, zodat het in 2022 in 
werking kan treden, onder voorbehoud van financiering uit de begroting en goedkeuring door 
Brussel in het kader van de wetgeving inzake staatssteun. Op dit moment ligt de verdere 
ontwikkeling van de richtlijn echter stil omdat de huidige richtlijn van de EU inzake staatssteun als 
niet compatibel met CCfD wordt gezien door het Milieuministerie. Na herziening van de EU richtlijn 
zal de financieringsrichtlijn voor CCfD door het Milieuministerie verder worden uitgewerkt alvorens 
het binnen de regering wordt afgestemd. De betrokken ministeries zijn het er over eens dat alleen 
groene waterstof moet worden gefinancierd, in lijn met de Duitse waterstofstrategie. De concrete 
vormgeving van de financieringsrichtlijn zal ook de nieuwe federale regering van begin af aan 
bezighouden. Zowel de SPD, CDU/CSU en de Groenen zien CCfD als belangrijk instrument. De FDP is 
echter kritisch. 

De Duitse cijfers worden met Nederlandse cijfers vergelijkbaar door te corrigeren voor de 
verhouding van het BIP (factor 1:4,2) of de grootte van de staalindustrie (factor 1:4,9). 

Carbon Capture Usage & Storage 

https://www.bmu.de/download/eckpunkte-pilotprogramm-fuer-klimaschutzvertraege
https://www.bmu.de/download/eckpunkte-pilotprogramm-fuer-klimaschutzvertraege


Duitsland heeft de EU-Richtlijn 2009/31/EG in een nationale CO2-opslagwet omgezet. De wet bevat 
een maximale opslaghoeveelheid voor Duitsland van vier miljoen ton CO2 per jaar in totaal en 1,3 
miljoen ton per jaar per opslagfaciliteit, en daarnaast een clausule die deelstaten de mogelijkheid 
bieden tot een algemeen verbod op CO2-opslag op hun grondgebied. Sindsdien bestond er in 
Duitsland nauwelijks discussie over CCUS. In het kader van de Europese Green Deal en in de context 
van de Duitse en Europese waterstofstrategieën riep het werkgeversverband voor de Duitse 
industrie BDI in april 2021 op dit debat te heropenen.  

Er heerst over het algemeen consensus dat blauwe waterstof als overgangsmethode moet kunnen 
worden ingezet zolang er nog niet genoeg groene waterstof is. BDI heeft in 2018 berekend dat, om 
de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen, de noodzakelijke totale CO2-vermijding door CCS-
technologieën in alle sectoren ongeveer 93 MtCO2 bedraagt. In Duitsland worden vooral offshore 
opslagmogelijkheden overwogen, ook opslag in het buitenland (Noorwegen) behoort tot de 
mogelijkheden. I.h.k.v. het EU-project “ACT-RETURN” onderzoekt wordt door de TU Freiberg, 
Cambridge en de Universiteit Utrecht samen met Shell, Wintershall Dea en Equinor onderzocht hoe 
CO2 veilig in voormalige aardgasvelden kan worden opgeslagen.  

BDI pleit in een position paper (april 2021) voor onder meer de volgende maatregelen en 
randvoorwaarden om CCUS te ondersteunen:  

- Subsidies voor investeringen in CCUS-projecten
- Samenwerking tussen verschillende industrietakken (vgl. Carbon2Chem) en CO2-

infrastructuur
- Regelgeving rondom transport van CO2 per schip of over land
- In het kader van de CO2-opslagwet konden tot 2016 aanvragen voor CO2-opslag worden 

gesteld. BDI pleit voor nieuwe vergunnings- en aanvraagprocedures en de verkenning van 
nieuwe potentiële opslaglocaties.

- Europese samenwerking stimuleren
- Acceptatie door burgers in regio’s waar CO2 moet worden opgeslagen 

Vanuit de overheid zijn er inmiddels verschillende onderzoeksprogramma’s voor het ontwikkelen 
van CCS-technologie. Zo is een BMWi een onderzoeksprogramma gestart voor het afvangen en 
hergebruik van CO2 in de primaire industrie. Het programma is bedoeld om de technische leemten 
te helpen opvullen die momenteel nog een belemmering vormen voor CCUS. Naast de technische 
vereisten moeten ook de economische en juridische randvoorwaarden worden geanalyseerd en 
verder ontwikkeld. In een tweede fase zullen demonstratieprojecten mogelijk worden gemaakt.  

Meer informatie 

BMWi en Handlungsconcept Stahl uit 2020: BMWi - Stahl und Metall 

BDI Diskussionspapier CCUS-Technologien 

Eckpunkte Pilotprogramm für Klimaschutzverträge | Download | BMU 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Branchenfokus/Industrie/branchenfokus-stahl-und-metall.html
https://bdi.eu/artikel/news/ccus-technologien-wichtig-fuer-klimaneutralitaet/
https://www.bmu.de/download/eckpunkte-pilotprogramm-fuer-klimaschutzvertraege
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Van:
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 15:20
Aan: )
Onderwerp: RE: Update Big-12 tabel

Hallo  
De scope 1 emissie van 6,6 Mton klopt. De rest, ongeveer 6 Mton wordt nu nog als hoogovengas geleverd aan de 
Vattenfall centrale en zal later komen te vervallen als deze centrale gesloten wordt. 
Tata reduceert met de twee DRI-projecten in totaal 9Mton en dat is inclusief de 0,9 Mton reductie via CCS. 
Gegroet, 
Sharief  

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 13:17 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Update Big‐12 tabel 

Dit is toch raar? 

Van:  @rvo.nl>  
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 13:17 
Aan:  @minezk.nl> 
CC: @rvo.nl>;   

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Update Big‐12 tabel 

De 4 Mton CO2-reductie van één DRI-installatie en de 9Mton van twee DRI-installaties zijn getallen die TataSteel 
zelf aan ons presenteerde afgelopen dinsdag. De onderbouwing daarvan heb ik niet. Die moeten we nog 
ontvangen van TataSteel. Ik weet dus niet of de 0,9Mton een onderdeel is van de genoemde 9Mton.  

De directe emissie CO2 van Tata is 6,61 Mton in 2018 (informatie vd NEa). Actuelere cijfers beschik ik niet over. 

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 11:50 
Aan:  @rvo.nl> 

@rvo.nl>;  
@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Update Big‐12 tabel 

Hi , 

Dank hiervoor! 1 vraag: ik heb bij Tata nu een scope 1 emissie staan van 6,22Mton. Volgens jouw bericht 
reduceert Tata met de twee DRI-projecten 9Mton. Zit daar een scope 2-3 bij of klopt de scope 1 emissie niet? 

Ik neem voorts aan dat de 0,9Mton reductie via CCS per DRI-installatie onderdeel is van de 9Mton? 

H2ermes staat ook bij Nobian in de tabel, maar dan als scope 3. Bij Tata zou dit een scope 1 reductie geven, 
alleen ik ga er vanuit dat jij dit meegenomen hebt in de calculaties van de DRI-projecten. Dat maakt een 
verbijzondering nu inderdaad lastig. 

Groeten, 
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Van: @rvo.nl>  
Verzonden: donderdag 21 oktober 2021 16:02 
Aan: @minezk.nl> 
CC:  @rvo.nl>;   

@minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Update Big‐12 tabel 

Beste , 

Ik kreeg de vraag van Ruud om naar bijgevoegde tabel te kijken voor Tata Steel. 

- Opschaling Hisarna voor 2032? Ik herken niet dat dit deze urgente aandacht heeft van TataSteel op dit
moment.

- Projecten Everest 1 en 2 zijn gestopt. TataSteel kiest nu voor DRI in combinatie met een elektrische oven.
Eerste hoogoven wordt vervangen voor 2030 is de ambitie. Totale reductie CO2 is 4Mton. Tweede
hoogoven voor 2040. Totale reductie is dan 9MTon CO2. Deze reducties zijn mogelijk als er gebruik
gemaakt wordt van groene elektriciteit en waterstof.

- Er wordt gestart met een DRI op aardgas. CCS blijft dan nog steeds noodzakelijk en wel 0,9 MTon per
DRI-installatie.

- Met welk subsidie instrumentarium deze verduurzamingsroute  van TataSteel gefaciliteerd kan worden, is
nu onderwerp van onderzoek en weten we eind november het antwoord op.

- H2ermes staat naar mijn mening nu wat onhandig in de tabel. Het is een project van Nobian, TataSteel en
Port of Amsterdam op het terrein van TataSteel. Nobian heeft de kennis over electrolyse, Port of
Amsterdam verzorgt de infrastructuur, TataSteel is de afnemer van het geproduceerde waterstof en
zuurstof.

- Bij additionele informatie H2ermes kan nog genoemd worden de reservering van 750 miljoen euro door
het demissionaire kabinet om de vollooprisico’s te beperken zodat de benodigde voorinvesteringen in
waterstofinfrastructuur gedaan kunnen worden.

Hartelijke groet, 

 

Van:  @rvo.nl>  
Verzonden: donderdag 21 oktober 2021 15:02 
Aan:  @rvo.nl> 
Onderwerp: FW: Update Big‐12 tabel 

Hallo , 

Onderstaand een vraag van , die bij  is binnengekomen. Omdat  verlof heeft heb ik het 
opgepakt. 

Heb jij de mogelijkheid om de actualisatie te doen van Tata. De ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden staan 
nog niet in het overzicht. Laat me even of dat lukt. 
Je kunt de aanpassingen naar mij sturen of direct naar  laat aan jou over wat je voorkeur heeft. 

Bvd, mvg  

Van:  @rvo.nl>  
Verzonden: donderdag 21 oktober 2021 14:17 
Aan:  @rvo.nl> 
Onderwerp: Fwd: Update Big‐12 tabel 

Hallo   

Hierbij de tabel van   
Een 1e versie hiervan heeft zij eind juni dit jaar gemaakt met oa input van   en mij. 

Groet 
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3

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: " @minezk.nl> 
Datum: 21 oktober 2021 om 13:03:50 CEST 
Aan: " @rvo.nl>, "  

@rvo.nl> 
Kopie:  @minezk.nl>,   

@minezk.nl> 
Onderwerp: Update Big‐12 tabel 

Hi , 

 heeft gevraagd om een overzichtelijke update van de plannen van de Big-12 ihkv 
maatwerk. Eerder dit jaar hebben we een tabel aangeleverd, zie bijlage. Jullie hebben daar flink 
veel input voor geleverd. Kunnen jullie de tabel updaten voor jullie bedrijven? Ik zet ook  en 

 in cc voor een check. Er zit helaas (uiteraard…) druk achter, want  heeft dit 
aankomende dinsdag al nodig bij een overleg. Graag verzoek ik jullie daarom om uiterlijk 
maandag 12:00 de update terug te sturen. 

Groeten, 
 

 
Team Verduurzaming Industrie 
Topsector Chemie 
.......................................... 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | A3-noord 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 

 
minezk.nl

www.rijksoverheid.nl/ezk 
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Van:
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 15:44
Aan: Directie Secretariaat TOP
CC:
Onderwerp: voorbereiding overleg TSN 26-10-2021
Bijlagen: overleg TSN 26-10-2021.docx

Hoi , 

Hierbij de voorbereiding voor TSN overleg  morgen voor in ibabs. 
bedankt! 

Groet, 
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Bijpraat voortgang afspraken met TSN – 26-10-2021 

Agenda: 
1) Brief TSN CEO India/Martklink (mondeling, staat uit bij BBR)
2) Beantwoording Kamervragen (mondeling, staat uit bij /AEP)
3) Work-in-progress (zie onderstaand lijstje)

Work-in-progress 
1) Aanpassing werkplan + vraag extra FTE TOP (deze week)
2) Opzet Kamerbrief inhoud (deze week)
3) Planning overeenstemmen tussen TSN-EZK (deze week)
4) Instrument productie waterstof (ism team instrumenten, Marten)
5) Invest-NL opvolging
6) Gesprek MEZK/STASIenW/PNH/gemeenten-CEO TSN (eind nov)

Planning komende maand  
19 okt DRI/REF deep dive sessie TSN – EZK/IenW/PNH/gemeenten 
20 okt Kennismaking – Antonius Deelen (via , AZ) (vb. staat in ibabs) 
22 okt Voortgangsoverleg TSN-EZK (Apollo progress meeting) 
22 okt Invest NL – EZK/TSN/InvestNL 
27 okt Kernteam-PLUS 
28/29 okt aannamensessie DRI tussen TSN/EZK 
1 nov Ambtelijke stuurgroep EZK/IenW/PNH/gemeente 
3 nov Voortgangsoverleg TSN – EZK/IenW/PNH/gemeente 
10 nov publicatie eindrapport Roland Berger 
15 nov – 26 nov tbc ministeriële opvolging provinciehuisgesprek 
01 dec deadline reactie MEZK/STASIenW moties richting Kamer (gezamenlijke kamerbrief) 
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Voortgang op issues met TSN 
Issue Voortgang Vervolgstappen 

Voortgang 
moties/onderzoek 
steun Direct-to-DRI 
route 

• Werkplan gereed
• 4 onderdelen in werking gezet:
1. Business case – 
2. Randvoorwaarden – 
3. Steunopties –
4. Maatwerk – 

• BR notitie opstellen
• In-depth afspraak plannen over

(1) financiële cijfers( )
(2) business case i.v.m.
randvoorwaarden en
steunopties 

Voortgang Roland 
Berger onderzoek 
FNV/Tata 

• Tussentijdse parlementaire memo
gereed.

• Terugkoppeling TSN vrijdag 22 okt.

• Vragen al concept/guesses
kunnen delen – 2 A4 bijv.

• Verder uitzoeken mogelijkheden
subsidies voor DRI route
(ontoereikendheid SDE++).

en 
andere additionele 
reducties 

• Kijken waar dit
staat

• Aanvullende abatement: TSN heeft in
kaart gebracht  2,2-2,5 Mton extra te
kunnen reduceren (scope 1, nationale
reductie iets lager)

• I&W & PNH zijn nu ook aangehaakt 

• Onderzoeken mogelijkheden
subsidie voor deze opties

Gezamenlijke 
stuurgroep Tata 
Steel 

• Stuurgroep volgende week
• Excelbestand met overzicht stand van

zaken moties/onderzoeken (rolling
document)

• IenW komt met communicatie
voorstel

• EZK komt met overzicht
bestaande en geplande
overleggen

• IenW stelt governance structuur
op

• 
EU gerelateerde 
zaken 

• IF niet doorgezet ivm onzekerheid
keuze verduurzamingsopties

• fit-for-55% gevolgen (vrije ETS-
rechten, CBAM, RED e.d.)Gesprek half
juli gevoerd, weer in aug

• Informatie wordt gewonnen over hoe
Frankrijk, Duitsland, Spanje en
Zweden hun staalindustrie aan het
ondersteunen zijn

• Stapeling lasten verder in kaart
brengen. Ook met transitiepad
CBAM.

• EU staalplan verder bekijken
• IPCEI waterstof irt staal verder

bekijken voor TSN.
• Aankondiging ArchelorMittal

groene staalproductie 2026.
Nader bezien ook in EU
staatssteun mogelijkheden voor
TSN.

Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

• Everest niet meer van toepassing
voor SDE++ ronde 2021.

• Toekomstig bezien met kleinere CCS
vraag TSN.

• Inventariseren wat DRI-route
betekent voor restant CCS route
(CES 1 Mton, RB 0,9 Mton) en
evt. SDE++ aanvraag 2022.

Vergunningen infra 
en Everest 

Niet meer van 
toepassing 

Wel vervolg aan 
geven voor DRI 
route 

• vrijdag 22 okt op agenda bij
voortgangsoverleg

• Akkoord van alle partijen, start brede
verkenning 

• Marktordening voldoende 
duidelijkheid EBN en Gasunie 

• TSN heeft geconcretiseerde 
Roadmap+ gepubliceerd, provincie 
was positief 

• Provincie heeft voorgesteld aan
PS om PCR van toepassing te
zijn.
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Van:
Aan: )
Cc:
Onderwerp: RE: Kamerbrief vragen Groen Staal Arcelor Mittal
Datum: dinsdag 26 oktober 2021 15:48:10
Bijlagen: DOMUS-21263310-v6-Kamerbrief_vragen_Groen_Staal_Arcelor_Mittal.DOCX

Ha ,

In de bijlage de aanpassingen t.a.v. kamerbrief vragen Groen Staal Arcelor Mittal (deze versie
staat ook in Domus). Graag je akkoord hierop.  

Toelichting:
Wijzigingen zijn gemaakt in afstemming met , WJZ) en hebben
betrekking op vraag 3, 6 en 7 (zie track changes).
De passage t.a.v.  rapport bij beantwoording van vraag 7 heb ik eruit gehaald
omdat na gesprek met TSN afgelopen vrijdag duidelijk is geworden dat Roland Berger
Rapport ook niet alle inzichten zal geven, bijv. t.a.v. economische en financiële
consequenties.
TSN is hierover goed met ons in gesprek, maar zal dergelijke informatie eerder in
vertrouwelijke sfeer delen i.p.v. publiek willen publiceren.
In de beantwoording van de Kamervragen wordt nog steeds afdoende benadrukt dat Tata
Steel Nederland actief de behoefte/randvoorwaarden t.a.v. de DRI route moet definiëren
zodat EZK ook kan vast stellen in welke vorm/grootte de staat evt. steun kan geven.

Als je akkoord bent, pas ik de track changes aan in Domus en kunnen we seintje aan BBR
geven voor tas MEZK (Iris op cc).

Groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 13:29
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: Kamerbrief vragen Groen Staal Arcelor Mittal

Graag antwoord vraag 3 nog een keer bezien. Is niet helemaal te volgen.
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Geachte Voorzitter,



Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Bontenbal (CDA) en Leijten (SP) over de investering in groen staal door ArcelorMittal en de overheden in België met het kenmerk 2021Z16957, ingezonden op 1 oktober 2021.






Hoogachtend,









Stef Blok

Minister van Economische Zaken en Klimaat







































2021Z16957



1.  Bent u bekend met het bericht ‘ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met de Belgische en Vlaamse regering ter ondersteuning van een investering van 1,1 miljard euro in decarbonisatietechnologieën in de toonaangevende vestiging in Gent’ en ‘1 miljard voor groenere staalproductie ArcelorMittal in Gent’?[footnoteRef:1] 1) [1:  ArcelorMittal, 1 oktober 2021, ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met de Belgische en Vlaamse regering ter ondersteuning van een investering van 1,1 miljard euro in decarbonisatie technologieën in de toonaangevende vestiging in Gent, gevonden op: https://www.northseaport.com/arcelormittal-ondertekent-intentieverklaring-met-belgische-en-vlaamse-regering-11-miljard-euro-investering-in-koolstofneutrale-technologieen-in-gentse-vestiging-in-north-sea-port.  ] 




Antwoord: 

Ja



2.  Kunt u beschrijven in hoeverre de plannen van ArcelorMittal overeenkomen met die van Tata Steel IJmuiden? Zijn de plannen vergelijkbaar?



Antwoord:

De plannen van ArcelorMittal komen grotendeels overeen met de decarbonisatieroute, die Tata Steel in IJmuiden kortgeleden heeft gepresenteerd. Beide bedrijven zetten in op Direct Reduced Iron (DRI) met aardgas, en later met waterstof, in combinatie met elektrische ovens.



3.  Kunt u beschrijven op welke wijze de overheid deelneemt in dit project? Kunt u de constructie toelichten waarmee zowel ArcelorMittal als de Vlaamse overheid 700 miljoen euro investeren in het klimaatneutraal maken van het bedrijf? Hoe werkt het vehikel van de joint venture Finocas waar beide partijen in investeren?



Antwoord:

ArcelorMittal en de Vlaamse overheid werken samen in de joint venture Finocas (50% Vlaamse overheid en 50% ArcelorMittal Belgium). Finocas bestaat sinds de jaren 70 en is in het leven geroepen na de staalcrisis om innovatief onderzoek in de staalindustrie te ondersteunen, zonder dat er sprake is van het bieden van directe steun aan een individueel bedrijf. In een intentieverklaring voor de investering in de DRI-installatie hebben zowel de Vlaamse overheid als ArcelorMittal zich gecommitteerd elk 350 miljoen euro in Finocas te investeren om vervolgens via Finocas de verduurzaming te realiseren. De beoogde investering vindt dus via deze joint venture plaats, meer in het bijzonder via een investering door de participatiemaatschappij die als volle dochter onder Finocas hangt. De investering door deze participatiemaatschappij is in de vorm van risicodragend vermogen of eigen vermogen en daarmee deelt Finocas (indirect) in de commerciële risico’s verbonden aan de bouw en exploitatie van de DRI-installatie en is zelfs – afhankelijk van de exacte uitwerking – mede-eigenaar van de DRI-installatie. De Europese Commissie zal de financiële steun van Vlaanderen aan het project van ArcelorMittal via Finocas nog moeten goedkeuren. Zoals ik ook toelicht in de beantwoording van vraag 5 en 6, zal ik de ontwikkelingen nauwgezet volgen en meenemen bij de beoordeling of een gelijksoortige constructie nodig en effectief is in de Nederlandse situatie. 



4.  Is het ook in IJmuiden mogelijk om fossiele koolstof te vervangen door circulaire en afvalkoolstof?



Antwoord:

Bij de staalfabriek in IJmuiden wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van inzet van biokoolstof op basis van houtafval. Dit onderzoek is op dit moment nog niet in een stadium dat deze alternatieve koolstof nu al ingezet kan worden in bestaande productiefaciliteiten.



5.  In hoeverre kunnen staatssteunregels vanuit de Europese Commissie nog roet in het eten gooien voor deze deal?



Antwoord:

Deze kans bestaat. Zoals is aangeven in de nieuwsartikelen over de investering in groen staal door ArcelorMittal moet de Europese Commissie de financiële steun nog goedkeuren. Begin volgend jaar verwacht ArcelorMittal uitsluitsel over de Europese steun. In hoeverre de investering binnen de bestaande staatssteunregels valt zullen we derhalve moeten afwachten. Ik zal deze ontwikkelingen blijven volgen. 



6.  Kunt u schetsen op welke manieren de Nederlandse Staat deel zou kunnen nemen aan of een belang zou kunnen nemen in de verduurzaming van Tata Steel IJmuiden?



Antwoord:

Deelneming van de Nederlandse Staat in Tata Steel Nederland is op dit moment niet aan de orde. Wij onderzoeken of bij de door Tata Steel Nederland uit te werken plannen, naast de te investeren middelen van het bedrijf zelf, ook passende overheidssteun noodzakelijk, mogelijk en wenselijk is om de verduurzaming van het bedrijf vorm te geven. De vorm waarin die steun kan worden verstrekt, is afhankelijk van wat Tata Steel Nederland nodig heeft om te verduurzamen. Met andere woorden het is nu aan Tata Steel Nederland om de randvoorwaardelijkheden en specifieke behoefte precies te definiëren voor de DRI route om vast te kunnen stellen op welke manier en in welke vorm de Staat steun zou kunnen geven.



7.  Is er in het geval van Tata Steel IJmuiden sprake van publieke belangen die geborgd moeten worden door het Rijk? Welke instrumenten acht de minister daarvoor het meest geschikt? Welke rol kan een overheidsbelang, eventueel via een staats- of beleidsdeelneming, daarin een rol spelen?



Antwoord: 

De publieke belangen rondom Tata Steel (o.a. de verduurzaming in de brede zin van het woord van het bedrijf en de economische belangen van de werkgelegenheid in de omgeving) zijn, zoals vaak aangegeven, groot en hebben mijn permanente aandacht. Waar en hoe de rol van de overheid ligt en welke instrumenten toepasbaar zijn hangt in sterke mate af van de concrete investeringsplannen van Tata Steel Nederland. Over de in te zetten instrumenten kan ik momenteel dus geen uitspraken doen, dat hangt van de investering af. Daarbij zullen randvoorwaarden, zoals uitvoerbaarheid, doelmatigheid en staatssteunregels in acht genomen moeten worden. Conform de Expressions of Principles[footnoteRef:2] van begin 2021, een op inspanningen gerichte overeenkomst tussen het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en Tata Steel Nederland, worden er niet op voorhand financiële toezeggingen gedaan. Wel wordt erkenning gegeven aan het feit dat Tata Steel Nederland en de Staat in gesprek blijven om te bekijken of het huidig instrumentarium passend is om de verduurzaming van de industrie te ondersteunen. Ook zijn in de Kamerdebatten op 9 en 16 september 2021 over de toekomst van Tata Steel Nederland[footnoteRef:3] moties aangenomen, waarin ik toezeg de mogelijke steunopties voor de Direct-to-DRI route van het bedrijf in kaart te brengen. Dit betekent echter niet dat resultaat direct gereed is.  [2:  Kamerbrief over afspraken met Tata Steel over CO2 reductie, 30 maart 2021. te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/30/kamerbrief-over-verduurzaming-tata-steel]  [3:   Tweeminutendebat Toekomst Tata Steel 16/09.2021 (Commissiedebat d.d. 09/09/2021), te vinden op: 
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2021A05426] 


Uitkomsten van het definitieve Roland Berger onderzoek, met inzicht in financiële, economische haalbaarheid en impact op klimaat en milieu zijn van belang om te bepalen welke subsidie en in welke grootte beschikbaar zou kunnen zijn. Bovendien zal Tata Steel Nederland zal, ten behoeve van de inventarisatie van mogelijke publieke financiële ondersteuning, inzicht moeten geven in de business case, het pad naar de DRI route moeten kwantificeren en aan moeten geven welke investeringen, infrastructuur en eventuele subsidies benodigd zijn. Zonder deze informatie is het niet mogelijk als Rijk te inventariseren welke steunopties of instrumenten en in welke grootte, beschikbaar, mogelijk en wenselijk zijn. Hierover zijn en blijven we de komende periode in gesprek met Tata Steel Nederland. Over de stand van zaken wordt u voor het einde van het jaar middels een kamerbrief geïnformeerd. 



8. Kunt u beschrijven waarop de deal met SSAB destijds is vastgelopen? Acht u het mogelijk dat met de keuze van Tata Steel IJmuiden voor de waterstofroute SSAB alsnog bereid zou zijn tot een overname? Bent u bereid deze gesprekken op gang te helpen?



Antwoord:

Volgens SSAB bleken de bedrijfsspecifieke kenmerken van Tata Steel Nederland niet goed aan te sluiten bij de interne strategie van SSAB. Dat had niet zozeer te maken met de mate van duurzaamheid van de productielocatie in IJmuiden, maar met de meest efficiënte route naar verdere verduurzaming die past in IJmuiden. Die paste niet in de duurzaamheidsstrategie van SSAB waardoor de overname van Tata Steel Nederland financieel niet goed verantwoord kon worden.  

Zowel TSN als SSAB zijn particuliere bedrijven en zelf verantwoordelijk voor hun overname- en acquisitiebeleid. Ik kan niet uitsluiten dat SSAB hernieuwde interesse toont voor Tata Steel Nederland, maar het is geen taak van de minister van Economische Zaken en Klimaat om potentiële kopers voor Tata Steel Nederland te zoeken. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2021 15:56
Aan: )
CC:
Onderwerp: Re: Kamerbrief vragen Groen Staal Arcelor Mittal

Akkoord en mag door 

Op 26 okt. 2021 om 15:48 heeft  @minezk.nl> het volgende 
geschreven: 

Ha   

In de bijlage de aanpassingen t.a.v. kamerbrief vragen Groen Staal Arcelor Mittal (deze versie staat 
ook in Domus). Graag je akkoord hierop.   

Toelichting: 
 Wijzigingen zijn gemaakt in afstemming met Patrick van den Berghe, WJZ) en hebben betrekking

op vraag 3, 6 en 7 (zie track changes).
 De passage t.a.v. Roland Berger rapport bij beantwoording van vraag 7 heb ik eruit gehaald

omdat na gesprek met TSN afgelopen vrijdag duidelijk is geworden dat Roland Berger Rapport
ook niet alle inzichten zal geven, bijv. t.a.v. economische en financiële consequenties.

 TSN is hierover goed met ons in gesprek, maar zal dergelijke informatie eerder in vertrouwelijke
sfeer delen i.p.v. publiek willen publiceren.

 In de beantwoording van de Kamervragen wordt nog steeds afdoende benadrukt dat Tata Steel
Nederland actief de behoefte/randvoorwaarden t.a.v. de DRI route moet definiëren zodat EZK
ook kan vast stellen in welke vorm/grootte de staat evt. steun kan geven.

Als je akkoord bent, pas ik de track changes aan in Domus en kunnen we seintje aan BBR geven voor 
tas MEZK  op cc). 

Groet, 

  

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 13:29 
Aan:  @minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  @minezk.nl> 
Onderwerp: Kamerbrief vragen Groen Staal Arcelor Mittal 

Graag antwoord vraag 3 nog een keer bezien. Is niet helemaal te volgen.  
<DOMUS‐21263310‐v6‐Kamerbrief_vragen_Groen_Staal_Arcelor_Mittal.DOCX> 

277
10.2e

10.2e

10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e 10.2e
10.2e 10.2e



RCR (Rijkscoördinatieregeling) voor de DRI route van TSN 

-Welke plannen/projecten wil TSN onder de RCR brengen?

Bepaalde type projecten vallen op dit moment wettelijk onder de RCR zoals: 

- Grootschalige windparken
- Aanlandingen van deze windparken
- 380 KV hoogspanningsstations
- 380 KV hoogspanningslijnen
- CCS, soms wel en soms niet

Waterstofprojecten vallen (nog) niet onder de RCR. Wat wel onder de RCR past is de aanlanding 
van wind in Den Helder en de opzet van een waterstofbackbone. 

Met Inger afgesproken dat info over de verschillende projecten tbv DRI-route met haar gedeeld zal 
worden om te bekijken wat de beste manier is om onnodige vertraging tegen te gaan.  

NZKG 

Nu PIDI: werken aan netverzwaring. 

In 2026 moeten hier 3 windparken aangeland worden met een totale capaciteit van 3 X 700 MW 
2,1 Giga Watt. 

Vertrouwelijk: TSN heeft een klantaansluiting aangevraagd bij Tennet voor 1 Giga Watt van deze 
groene stroom. Tennet moet dit nog goedkeuren en daarna zal TSN ook hiervoor de nodige 
voorbereidingswerkzaamheden moeten uitvoeren. 

Opmerking: in de brief aan de Kamer hierover een mededeling doen als in de tussenliggende 
periode Tennet de aanvraag goedgekeurd heeft.  

N.a.v. gesprek van  met ,

Het is duidelijk dat Tata t.b.v. DRI-route flink zal moeten bouwen op hun terrein. Daar zullen zij 
veel (60-70) vergunningen voor nodig hebben. 

Hoe kunnen we als overheid dit het best faciliteren? 

Hoe lang duurt het om wettelijk geregeld te krijgen dat de projecten van TSN onder de RCR vallen? 

De komende tijd zullen steeds meer elektrolysers gebouwd gaan worden, hoe kan de overheid, 
daar waar het gaat om vergunningen, dit faciliteren? 

Wanneer/Hoe zal het mogelijk zijn om elektrolysers wel in de RCR te krijgen 

K&E moet hier snel mee aan de slag.  

Vragen aan TSN waarvoor zij allemaal vergunningen denken nodig te hebben voor de DRI-route? 

Hoe ziet de CO2-reductie bij TSN in de tijd eruit nu gekozen is voor de DRI-route? 

278

10.2e 10.2e



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Ondersteuning door de overheid van de staalsector
Datum: vrijdag 29 oktober 2021 10:11:23
Bijlagen: image006.jpg

image007.png
image008.png
image009.png
image010.png

Beste ,

Onderstaand stuur ik je toe wat ik tot nu toe heb kunnen vinden over de plannen en ambities
van ArcelorMittal mbt inzet van waterstof. Het bedrijf heeft inderdaad grote ambities, pakt het
samen met Air Liquide op en daarvoor hebben ze de IPCEI duidelijk hard nodig. Hopelijk heb je er
wat aan. Als ik meer tegenkom, houd ik je graag op de hoogte.

ArcelorMittal Europe heeft in okt. 2020 zijn plannen voor vergroening bekend gemaakt. Het
bedrijf wil waterstof gebruiken in zijn hoogovens en voor het DRI, direct reduced iron, proces.
Op zijn plant in Fos-sur-Mer wil het bedrijf met zijn 'smart carbon'-systeem CO2 terugwinnen en
met een electrolyser rechtstreeks duurzame waterstof injecteren. 
Het is begonnen met de levering van groen staal in 2020 met 30000 ton. In 2021 zal dat 120000
zijn. En in 2022 600.000 ton.

ArcelorMittal heeft een akkoord gesloten met Air Liquide om oplossingen voor de productie van
CO2-arm staal in Duinkerken. Dit impliceert het gebruik van CO2-arme waterstof en CO2-
capture technologie.
Beide partners hebben een aanvraag gedeponeerd voor grote projecten ihkv de waterstof-IPCEI.
Ze rekenen op sterke steun van Frankrijk en Europa, anders is het niet haalbaar, aldus de
bedrijven.

Meer hierover:

ArcelorMittal and Air Liquide have partnered to produce low-carbon steel in Dunkirk, France,

using low-carbon hydrogen combined with CO2 capture technologies, H2Bulletin reports.

Both companies agreed to decarbonise the Dunkirk industrial basin as pressure is mounting on

the hard-to-abate industries such as the steel industry to accelerate the decarbonisation process.

The plan is to build a production plant on its Dunkirk site combining direct reduced iron (DRI)

unit and a submerged arc furnace (SAF) to produce steel with less emission.

The project will cut its carbon emission in its Dunkirk steel making operations by 2.85 million

tonnes/year by 2030.  ArcelorMittal has set a goal to reduce its carbon emission in the European

operations by 30% by 2030 before achieving carbon neutrality by 2050.

To DRI process runs on natural gas and eliminates the need for coal to make iron. With the

emergence of hydrogen as a decarbonisation tool, steelmakers have been rushing for the direct

reduction of iron technologies. Air Liquide will supply low-carbon hydrogen as well as

implement CO2 capture technologies in Dunkirk.

ArcelorMittal Dunkerque operates one coke oven and two sinter plants to feed three blast

furnaces for producing slab used to make flat steel. However, it is unknown what would happen
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https://www.h2bulletin.com/steelmakers-consider-gw-electrolyser-for-hydrogen-based-dri-plant-in-france/







to the steelmaking facilities if the DRI and SAF project materialises.

Both partners have also jointly applied for funding under the Important Project of Common

European Interest (IPCEI) scheme for hydrogen.

In a separate development, today (17th March 2021), ArcelorMittal launched its XCarb™

sustainability initiative to work towards carbon-neutral steel.

XCarb aim is to bring all the company efforts towards carbon-neutral steel under one umbrella

with three initiatives. The first one is to issue green steel certificates to help steel buyers reduce

their Scope 3 emissions. ArcelorMittal expects to produce 600k tonnes of equivalent green steel

to be available by the end of 2022. Green steel certificates are issued based on its efforts

incorporating CO2 saving by using various approaches such as Torero (transforming biomass

into bio-coal for the use in the blast furnace) and Carbalyst (capturing and converting blast

furnace waste gas into bio-ethanol for producing low-carbon chemical products) to capture

hydrogen-rich waste gases during the steel production process and reusing it in the blast

furnace.

The second initiative is the ‘recycled and renewably produced’, which means steel produced

through Electric Arc Furnace (‘EAF’) route using scrap steel. Through this steelmaking process,

the carbon footprint can be reduced substantially to 300kg of CO2/tonne, which is normally 1.85

tonne of CO2 per one steel tonne.  The origin of power used in steelmaking would also be

independently verified.

As a part XCarb, the third initiative is the ‘innovation fund’, which would invest about US$ 100

million annually in companies developing zero carbon steelmaking technologies that can be

commercially scalable and have a great potential to decarbonise the steelmaking process.

Bron:  <https://www.h2bulletin.com/arcelormittal-plans-big-for-decarbonising-steelmaking/>

En verder :

Op 27 maart 2021 zegde Minister van Economie  bij een bezoek aan
ArcelorMittal een steun van 15 miljoen euro toe voor het ecologische transitieproject van
ArcelorMittal. De subsidie komt in het kader van het fonds 'Territoire d'Industries' uit het plan
'France Relance'. ArcelorMittal gaat hiermee de productie van gerecycled staal in Fos met een
factor 5 vermenigvuldigen.

SmartCarbon
Project 'SmartCarbon': CO2 emissie reductie met 30% in 2030 en CO2-neutraal in 2050.
ArcelorMittal wil daartoe overstappen op waterstof voor zijn hoogovens.
De groep denkt hiervoor enkele honderden miljoenen euro's nodig te hebben en rekent daarvoor
op de steun van de Franse staat en Europa. " Staal kan zonder CO2-uitstoot gemaakt worden.
Maar dat lukt alleen met de juiste politieke beslissingen. Dat moet nu gebeuren en we kunnen
ons niet veroorloven dat het mislukt", aldus de algemeen directeur van ArcelorMittal Europa,
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Aditya Mittal.
ArcelorMittal België heeft onlangs wel 1,1 miljard euro subsidie van de regeringen van België
en Vlaanderen gekregen voor de introductie van nieuwe, schonere technologieën, de bouw van
een direct reduced iron (DRI) plant, en mogelijk inzet van waterstof:
ArcelorMittal signs letter of intent with the governments of Belgium and Flanders, supporting
€1.1 billion investment in decarbonisation technologies at its flagship Gent plant | ArcelorMittal

En ook de Duitse federale regering heeft onlangs 55 miljoen steun toegezegd aan ArcelorMittal
voor zijn plant in Hamburg, eveneens een hydrogen-based direct reduced iron (DRI) plant voor
een voorziene productie in 2025.
German Federal Government commits its intention to provide €55 million of funding for
ArcelorMittal’s Hydrogen DRI plant | ArcelorMittal

Hartelijke groet,

IA Parijs

Chargée des Questions Innovation et Science | Advisor Innovation and Science

Ambassade du Royaume des Pays-Bas | Holland Innovation network
7 rue Eblé | 75007 | Paris
T +33 (
M +33 (
www.paysbasetvous.nl/votre-pays-et-les-pays-bas/france

From: @minezk.nl> 
Sent: maandag 11 oktober 2021 16:57
To: @minbuza.nl>; @minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; @minlnv.nl>
Cc: @minezk.nl>; 

@rvo.nl>
Subject: Ondersteuning door de overheid van de staalsector

Beste ,

Mijn naam is  en ik werk bij EZK, bij de directie TOP sectoren en Industriebeleid, als accounthouder van
Tata Steel Nederland. Samen met collega’s, o.a. , werken we aan de ondersteuning van
dit bedrijf bij hun verduurzamingsopgave. 
Medio september zijn 2 Commissiedebatten over Tata Steel gehouden en zijn daarna ook moties aangenomen die de
minister van EZK o.a. oproept om de verduurzamingsplannen van Tata financieel te ondersteunen.
Bij EZK zijn wij hierover aan het nadenken en daar willen wij ook de ondersteuning door andere Europese lidstaten van
hun staalindustrie bij betrekken. Daarom hebben we een aantal vragen aan jullie.

Vragen aan de Nederlandse ambassades in Duitsland/ Frankrijk/ Spanje en Zweden
· Kan inzicht gegeven worden in hoe en waarom Duitsland/ Frankrijk/ Spanje en Zweden de investeringen in de

vergroening van de eigen staalindustrie ondersteunen of van plan zijn te ondersteunen.
· Kunt u meer inzicht geven in de specifieke plannen van de staalbedrijven met deze overheidssteun? Bijvoorbeeld:

wanneer willen zij overschakelen op waterstof? We gaan er van uit dat ze dat doen als waterstof rendabel is?
Betekent dit als het even duur is als aardgas? Dit zou zo maar na 2030 kunnen zijn;

· Hoe zit het met de technologie die ontwikkeld zal worden met behulp van overheidsondersteuning, krijgt de
overheid daar ook rechten op?

· Hoe ziet de overheid haar rol m.b.t. het creëren van de randvoorwaarden (voldoende elektriciteit,
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https://www.paysbasetvous.nl/votre-pays-et-les-pays-bas/france/qui-sommes-nous/ambassade-paris-qui-sommes-nous/pole-economique


elektrolysecapaciteit, H2 certificering, opzetten H2 importketens etc.)?
· Gerelateerd aan de vorige vraag: hoe zien zij de rol van lokale waterstofproductie vs import van waterstof?
· Hoe zit het met Europese goedkeuring van de nationale ondersteuningsmaatregelen? In hoeverre kunnen

staatssteunregels vanuit de Europese Commissie nog roet in het eten gooien voor de overheidsinzet?
· Hoe zit het met de behoefte aan Carbon capture and storage door de staalbedrijven? In welke vorm? Onder de

grond? Per schip afvoeren En door wie betaald? Bedrijf (met of zonder subsidie) of overheid?

Kunnen jullie op de ambassade meer informatie achterhalen voor jullie landen? We zijn met name benieuwd naar hoe
e.e.a. ondersteund gaat worden vanuit de overheid, nationaal en regionaal.
Het kan ons helpen om een goed instrument te ontwikkelen.
Zal het lukken om over 2 weken ons te informeren? Alvast bedankt voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
Sharief Mohamed
Ministerie van EZK

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

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 12:33
Aan:
Onderwerp: RE: conceptagenda Ambtelijk Stuurgroep van aanstaande maandag
Bijlagen: Geannoteerde agenda 1 nov Amb. stuurgroep - LL - RB.docx; Overzicht actielijnen en moties 

Tata Steel versie 12 oktober 2021-LL - RB.xlsx

Hoi, 

Ik heb in het overzicht nog 1 overleg toegevoegd over monitoring (moet nog gepland, maar naar schatting in die 
week). Verder bijgevoegd Excel met toevoegingen van mij in het stoplicht deel. Staan nog wat punten/vragen over 
open (in rood) voor I&W in ieder geval. 

Groet, 

  

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid

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

www.noord‐holland.nl 
@noord‐holland.nl 

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 09:27 
Aan:  @minezk.nl>;  @noord‐holland.nl>;   

@minienw.nl> 
Onderwerp: RE: conceptagenda Ambtelijk Stuurgroep van aanstaande maandag 

Hi  , 

Bedankt voor het opzetten. In de bijlage mijn toevoegingen.  

f vul jij het planningsoverzicht aan met wanneer je de ambtelijke stuur/werkgroepen hebt gepland?  
 – kijken jullie ook nog even naar dit planningsoverzicht voor evt. toevoegingen? 

Gr   

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 11:55 
Aan:  @noord‐holland.nl>; @minienw.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: conceptagenda Ambtelijk Stuurgroep van aanstaande maandag 

Hallo , 
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2

In de bijlage een concept agenda voor komende stuurgroepbijeenkomst.  
Hoor graag jullie opmerkingen en aanvullingen. 
Gegroet, 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Agenda Stuurgroep bijeenkomst van maandag 1 november. 

1) Bespreking van het overzicht (Excel sheet) van de uit te voeren acties a.g.v. de
aangenomen moties tijdens het Commissiedebat van 16 september.  (PNH)
zal dit toelichten.

Tijdens de laatste Stuurgroep bijeenkomst is afgesproken dat de ambtelijke werkgroep een 
overzicht zou opstellen met alle acties die de komende periode uitgevoerd dienen te worden. Het 
bestand is een “working document”, die door de verschillende partijen wordt geactualiseerd voor 
een ambtelijke werkgroep dan wel stuurgroep, zodat een overzicht kan worden gegeven van de 
stand van zaken. Over deze acties zal uiterlijk 1 december aan de Kamer gerapporteerd worden 
door IENW en EZK.  

Aan de stuurgroep om te bepalen of dit overzicht hun instemming kan krijgen. 

2) Op woensdag 3 november staat een overleg van de overheid (IenW, EZK, PNH en
gemeenten) met Tata Steel Nederland (TSN) gepland.

Het voorstel is om 1x in de 4 weken dit overleg plaats te laten vinden tussen TSN en de ambtelijke 
stuurgroep TSN. Doel van dit terugkerende overleg is: dialoog en informatiedeling tussen TSN en 
de overheid, waardoor ook de voortgang bewaakt wordt op de klimaat-en milieu aspecten van het 
Tata Steel Dossier.  

Woensdag 3 november staan in ieder geval de volgende punten op de agenda 
(TSN bereidt powerpoint voor): 

- Algemene overview van huidige stand van zaken
(milieu, klimaat, Roland Berger rapport)

- Belang van tijdig rondkrijgen van vergunningen
- Organisatie vervolg provinciehuis-overleg (ministerieel niveau)
- Organisatie overleg tussen TSN en overheden

Wie zullen er allemaal behalve de stuurgroepleden aan deelnemen? 

3) Welke overleggen zijn wanneer nodig de komende tijd, bv. als de definitieve
Roland Berger rapport is opgeleverd (zie planning op de volgende pagina).

a. Voorstel voor opzet reguliere Overheidsbreed-TSN overleg 1x in de maand met
stuurgroepleden en Tata (wordt 3 nov met TSN besproken).

b. Overleg eind november op ministerieel niveau met Tata ter opvolging van provinciehuis overleg
(STAS IenW, MEZK, Gedeputeerde, Hans van den Berg, evt. 1 afgevaardigde van gemeenten).
Agendapunten: Roland Berger rapport (verwacht half nov), en afspraken versnelling roadmap+
(RIVM rapport komt daarna pas uit).

Aan de stuurgroep om te bepalen of deze afspraken en het planningsoverzicht hun instemming
kan krijgen.

Grove planning 
Week Wat 
25 - 29 okt Do 28 okt Discussion Economic Assumptions TSN -EZK 

Vr 29 okt Afstemming overall timeline discussie TSN-EZK 

1 - 5 nov Ma 1 nov ambtelijke stuurgroep Tata 
Wo 3 nov ambtelijke werkgroep Tata 
Wo 3 nov Environmental/Permitting TSN- overheid 

8 - 12 nov TSN geeft EZK vertrouwelijk inzage in dataroom Roland Berger rapport 

280a
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Langezaal, L. (Lisa)
Deze stond in het werkplan. Zie nu voorzet hieronder.Sharief, vul jij die verder aan met geplande data van ambtelijke stuurgroep/werkgroep?@ Rogier, Daniël – vullen jullie deze ook verder aan? 



Overleg Tata Steel, PNH, OD NZKG, I&W/ILT over monitoring Roadmap+ 

15 - 19 nov Wo 17 nov TSN-EZK overleg 

22 - 26 nov Afspraken: 
- Vervolg provinciehuisoverleg TSN-PNH-STAS IenW-MEZK-Gemeente (tbc)

29 nov - 3 dec Afspraken: 
- Wo 1 dec Environmental/permitting TSN-overheid
- Wo 1 dec verzending Kamerbrief moties/toezeggingen EZK en IenW



Kortetermijnacties (overheden) Toelichting voortgang (stoplicht)
2021 2022 2023 2025 2030 groen/oranje/rood

1.Huidige kaders

Aanscherpen vergunning binnen 
huidige wet 

OD NZKG/PNH, (advies ILT. 
Motie via I&W)

V.d. Lee c.s., ruimte strengere normen (artikel
18 IED)

1. Doorspreken stavaza 5 verbetermogelijkheden in
advies van de ILT tussen IenW, PNH, ILT en OD.
2.Uitvoering uitvoeringsprogramma VTH door OD
NZKG
3. I&W in contact met RWS over
watervergunningen.

Scherpere vergunning, minder 
emissie

Aanscherpingen vergunningen lopen, 
uitvoeringsprogramma VTH wordt uitgevoerd. 
Belangrijkste punten:
ZZS inventarisatie binnen, VRP wordt beoordeeld, 
vergunning wordt komende maanden 
aangescherpt.
Geurbesluit volgt in november 2021
Start procedure Pelletfabriek december 2021

Uitvoeren Tata Steel 
Toezegging PS: “Meer deadlines met resultaten 
met Tata afspreken”

1. Samen (IenW, PNH, OD, ILT) reactie opstellen op
brief Tata Roadmap+.

2.Monitoren uitvoering Roadmap+ (primair PNH en
OD NZKG).

Minder emissie

Nieuwste update Tata Steel is van 27 oktober 2021.
Monitoring en afspraken met Tata Steel moeten 

nog nader vorm krijgen (eerste overleg in 
november)

Vastleggen in vergunning
OD NZKG/PNH, (advies ILT. 
Motie via I&W)

Thijssen c.s., Roadmap juridisch afrekenbaar

O.a. op basis ZZS inventarisatie verkennen welke
Roadmap+ acties (nog meer) in vergunning kunnen
worden vastgelegd. Roadmap meer verplicht Dit traject loopt tussen OD NZKG en ILT. 

Moet worden beoordeeld aan de hand van het ZZS 
vermijdings en reductieplan. 

Regelgeving EU
I&W (gezondheid/milieu) + EZK 
(voorwaarden subsidies)

Boucke, onderdeel welke juridische 
instrumenten nodig kwaliteit leefomgeving

1. Brief sturen aan Eurocommissaris (Rekening
houden met situatie Ijmond in standpuntbepaling
herzieningen richtlijnen; pleiten voor cumulatie;
pleiten voor voortgang twee BREF's).

2. AOB in likeminded diner sept., non-paper
opstellen mhoo op volgend likeminded diner; bila
met Eurocommissaris.

3. Nader identificeren knelpunten die PNH
constateert in brief aan Rijk.

4. Rapport OVV najaar 2022

Scherpere normen, 
mogelijkheden scherpere 
vergunning

Boucke, onderdeel welke juridische 
instrumenten nodig kwaliteit leefomgeving

Overzicht maken van wat er nog kan in bestaande 
regelgeving (Judiridische directie IenW).

Grinwis, onderzoek  cumulatie ZZS in 
vergunningverlening

Overzicht maken van bestaande normen voor 
emissie / immissie en evt. depositie en wat 
daarbinnen kan

Grinwis, monitoringsprogramma

1. 13 oktober eerste afspraak PNH, gemeenten,
I&W, OD NZKG en Tata. Wat monitoren we al, wat
kan/wil je nog meer monitoren en waarom? Hoe
Roadmap+ (i.i.g.) objectief in beeld?

2. Overleg met bewoners om aan te sluiten op
behoefte monitoring.

Afspraak 13 oktober is geweest.
Overzicht huidige monitoring opgesteld (input 
kamerbrief)

Volgende actie: Afspraak PNH - Tata Steel - OD 
NZKG - ILT om monitoring Roadmap+ te bespreken. 
Dit kan voor een goed deel "no regret" worden 
opgestart en gedaan al voor een omgevingsoverleg 
met bewoners. 

Toezegging PS: “Resultaten monitoren”

5. Omgeving

Omgevingsoverleg bewoners – 
overheid - Tata

PNH/gemeenten 
Toezegging PS: Gemeenten betrekken 
omgevingsoverleg

1. In aansluiting op punt 4, monitoring is eerste
agendapunt voor een omgevingsoverleg.
2. 26 oktober overleg invulling Omgevingsoverleg
PNH - gemeenten. 

Opzet Draagvlak 

Monitoring als eerste agendapunt is bij nader 
inzien waarschijnlijk te ingewikkeld. 

Invulling Omgevingsoverleg nog onderwerp van 
studie, eerste overleg in ieder geval niet dit jaar 
maar 2022. 

Erkens, steunopties duurzaam staal met Tata en 
Brussel (alle opties verkennen)

1. Business case analyse: beoordeling economische
en toekomstbestendige levensvatbaarheid van de
TSN-investering in Direct-To-DRI route.

analyse gestart, begin fase. Tijdlijn is spannend. 

Haga, subsidie nieuwe ovens beschikbaar stellen 
Veel afhankelijk van  (10 nov)

Toezegging PS: “Meer deadlines met resultaten 
met Tata afspreken” (NB: zou in EOP kunnen, 
daarom hier).

2. Steunopties analyse: Notitie mogelijke
steunopties (EU, NL, bestaand, nieuw, maatwerk)
voor DRI-route.
3) Gesprek MEZK/DGBI met Brussel over
staatssteunmogelijkheden DRI route.  4)
verkenning staatssteun lidstaten groen staal. Tussentijdse rapportage TK 1 dec mogelijk (groen)

Infrastructuur & 
randvoorwaarden

EZK
Boucke, onderdeel inzake wat nodig voor 
waterstof (infrastructuur)

Randvoorwaarden analyse DRI route: notitie EZK-
beleid t.a.v. randvoorwaarden, o.a. 
beschikbaarheid stroom/waterstof/infra.  

afgerond 
01/12/2021

EOP  aan-vullen
DRI route infrastructureel 
haalbaar

zie hierboven. 

Vergunningverlening
OD NZKG/PNH + EZK 
(Rijksinpassingen infra)

Boucke, onderdeel inzake wat nodig voor 
waterstof (regelgeving/vergunningen)

Op basis definitief rapport Roland Berger bepalen 
welke expertise/capaciteit komende jaren nodig is. 
Meenemen in meerjarenplanning opdracht aan OD 
NZKG (PNH). 

Roland Berger EOP  aan-vullen DRI route juridisch haalbaar 

 afwachten.

Afspraak tussen Tata Steel en OD NZKG is gemaakt over 
opstellen (door Tata Steel) planning en overzicht 
vergunningaanvragen komende jaren.

Meerjarenplanning capaciteit/financiering 
vergunningverlening OD NZKG als onderdeel kaderbrief 
PNH 2022. 

Hagen en Boucke, onderdeel 
gezondheidseffecten meenemen in 
onderzoeken duurzame staalproductie 

Een partij vinden voor het 'onafhankelijke advies 
op de effecten op leefomgeving en gezondheid' van 
transitiepaden, al dan niet het RIVM, of met 
betrokkenheid van het RIVM. Na oplevering 
rapport Roland Beger.

Leijten en Van Raan, geen subsidie zonder 
gezondheidswinst

Vd Lee, Thijssen, geen subsidie bestendiging 
schade volksgezondheid (algemeen SDE++, niet 
specifiek Tata)

Thijssen c.s., p.v.a geen onacceptabel 
gezondheidsrisico

1. Gesprek Stand van zaken Stas IenW -
Gedeputeerde PNH rond 1 november.
2.Kamerbrief op 1 dec 2021.

Toezegging PS: “Voor einde jaar routekaart met 
wat in 2022, 2023, 2025 en 2030 en wie doet 
wat”

Vernieuwen EoP

Toezegging PS: “Streven naar verwaarloosbare 
risico’s gezondheid”

Tijdlijn / mijlpalen: Verder in te vullen met oplevering acties.

Rond 1 november Gesprek Stas IenW - gedeputeerde PNH (stavaza actielijnen, inhoud Plan van Aanpak voor Kamerbrief)
Rond 5 november Oplevering rapport Roland Berger
Eind november Gesprek opvolging provinciehuisoverleg: TSN - STAS IenW/MEZK/PNH/evt. Gemeente
1 december 2021 Brief aan de Kamer moties IenW/EZK
December Publicatie rapport RIVM 'bronherleiding'
December verwacht opvolgend debat Tweede Kamer

Overzicht aanpak gezondere 
leefomgeving

4.Monitoren & meten

7. Plan van Aanpak

PvA voor “geen onacceptabele 
gezondheidsrisico’s”

I&W Plan EOP  aan-vullen

DRI financieel haalbaar

Gezondheid als voorwaarde I&W EOP  aan-vullen
Gezondheid integraal onderdeel 
afwegingen 

Uitvoeren 

6. Toekomst Tata Steel

Financiële steun EZK
afgerond 
01/12/2021

EOP  aan-vullen

Scherpere normen, 
mogelijkheden scherpere 
vergunning

Resultaten in beeld PNH/ OD NZKG (motie via I&W) Opzet Uitvoeren Objectieve monitoring

Uitvoeringsprogramma VTH OD NZKG

2. Roadmap Plus

Planning Roadmap+

Uitvoeringsprogramma VTH OD NZKG

3.Betere regelgeving &
nieuwe kaders

Regelgeving nationaal I&W 

ResultaatOnderdeel Wat Primaire actiehouder
Moties TK 16 september  en toezeggingen aan 
PS 20 september

Planning uitvoering/effecten 
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Van:
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 16:41
Aan: @noord-holland.nl';  

@velsen.nl'; @minienw.nl';  

Onderwerp: Agenda en Excel sheet van activiteiten
Bijlagen: Geannoteerde agenda 1 nov Amb. stuurgroep -.docx; Overzicht actielijnen en moties Tata Steel 

versie 29 oktober 2021.xlsx

Hallo Allen, 
Bij deze de agenda en het overzicht van de uit te voeren activiteiten ten behoeve van de bijeenkomst van de 
ambtelijke stuurgroep Tata dossier  
die maandag 1 november gehouden zal worden. 
Ik wens jullie een fijn weekend toe. 
Met vriendelijke groet, 
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Agenda Stuurgroep bijeenkomst van maandag 1 november. 

1) Bespreking van het overzicht (Excel sheet) van de uit te voeren acties a.g.v. de
aangenomen moties tijdens het Commissiedebat van 16 september.  (PNH)
zal dit toelichten.

Tijdens de laatste Stuurgroep bijeenkomst is afgesproken dat de ambtelijke werkgroep een 
overzicht zou opstellen met alle acties die de komende periode uitgevoerd dienen te worden. Het 
bestand is een “working document”, die door de verschillende partijen wordt geactualiseerd voor 
een ambtelijke werkgroep dan wel stuurgroep, zodat een overzicht kan worden gegeven van de 
stand van zaken. Over deze acties zal uiterlijk 1 december aan de Kamer gerapporteerd worden 
door IenW en EZK.  

2) Overleg op woensdag 3 november van de overheid (IenW, EZK, PNH en
gemeenten) met Tata Steel Nederland (TSN).

Het voorstel is om 1x in de 4 weken dit overleg plaats te laten vinden tussen TSN en de ambtelijke 
stuurgroep TSN. Doel van dit terugkerende overleg is: dialoog en informatiedeling tussen TSN en 
de overheid, waardoor ook de voortgang bewaakt wordt op de klimaat-en milieu aspecten van het 
Tata Steel Dossier.  

Woensdag 3 november staan in ieder geval de volgende punten op de agenda 
(TSN bereidt powerpoint voor): 

- Algemene overview van huidige stand van zaken
(milieu, klimaat, Roland Berger rapport)

- Belang van tijdig rondkrijgen van vergunningen
- Organisatie vervolg provinciehuis-overleg (ministerieel niveau)
- Organisatie overleg tussen TSN en overheden

3) Overleggen die de komende tijd nodig zijn, bv. als het definitieve Roland Berger
rapport is opgeleverd (zie planning op de volgende pagina).

a. Voorstel voor opzet reguliere Overheidsbreed-TSN overleg 1x in de maand met
stuurgroepleden en Tata (wordt 3 nov met TSN besproken).

b. Overleg eind november op ministerieel niveau met Tata ter opvolging van provinciehuis overleg
(STAS IenW, MEZK, Gedeputeerde, Hans van den Berg, evt. 1 afgevaardigde van gemeenten).
Agendapunten: Roland Berger rapport (verwacht half nov), en afspraken versnelling roadmap+
(RIVM rapport komt daarna pas uit).
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Grove planning 
Week Wat 
25 - 29 okt Do 28 okt Discussion Economic Assumptions TSN -EZK 

Vr 29 okt Afstemming overall timeline discussie TSN-EZK 

1 - 5 nov Ma 1 nov ambtelijke stuurgroep Tata 
Wo 3 nov ambtelijke werkgroep Tata 
Wo 3 nov Environmental/Permitting TSN- overheid 

8 - 12 nov TSN geeft EZK vertrouwelijk inzage in dataroom Roland Berger rapport  

Overleg Tata Steel, PNH, OD NZKG, I&W/ILT over monitoring Roadmap+ 

15 - 19 nov Wo 17 nov TSN-EZK overleg 

22 - 26 nov Afspraken: 
- Vervolg provinciehuisoverleg TSN-PNH-STAS IenW-MEZK-Gemeente (tbc)

29 nov - 3 dec Afspraken: 
- Wo 1 dec Environmental/permitting TSN-overheid
- Wo 1 dec verzending Kamerbrief moties/toezeggingen EZK en IenW
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Duitse staalindustrie 

Omzet van 32,8 miljard euro (2019) en 84 000 werknemers        
Belangrijke industrietak en van  bijzonder belang voor de industriële waardeketens in Duitsland. 

Staalproducenten in Duitsland:        
ThyssenKrupp Steel Europe AG: ruwstaal productie 12 miljoen ton,        
ArcelorMittal Germany Holding GmbH: 8 miljoen ton        
Salzgitter AG: 6,6 miljoen ton.        
Noordrijn-Westfalen heeft met 40 % de grootste aandeel in de Duitse staalproductie. 

DRI        
Volgens denktank Agora Energiewende moet de Duitse staalindustrie nog vóór 2030 ruim een derde 
van haar primaire staalproductie omschakelen op DRI.        
Voor 2030 wordt in totaal 10 miljoen ton productiecapaciteit verwacht waarvoor rond de 20 GW aan 
elektrolysecapaciteit nodig zal zijn.        
In de Duitse waterstofstrategie wordt rond de 5 GW aan electrolysecapaciteit verwacht in 2030. Het 
is duidelijk dat de Duitse staalindustrie van waterstofimport afhankelijk zal zijn.        
Tot 2030: groene waterstofbehoefte van 595.000 ton per jaar voor de staalindustrie.        
Actie Duitse overheid: werkt middels initiatieven zoals IPCEI en H2Global aan het opzetten 
importketens voor waterstof        
Wens om nauw met Nederland samen te werken, maar kijkt ook naar alternatieve importketens via 
Noord-Duitse havens.   



TER INFORMATIE 

Aan de Minister 
CC de staatssecretaris-KE 

Gesprek met Gedeputeerde van Provincie Noord Holland, 
Jeroen Olthof;CEO van Tata Steel Nederland, Hans van 
den Berg en Stas IenW.  
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Auteur 
 

T 070 379  
@minezk.nl

Datum 
13 september 2021 

Kenmerk 
DGBI / 21233736 

BHM 21234317 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Op woensdag 15 september van 09:15 – 10:15 uur heeft u op het provinciehuis in 
Haarlem een overleg met Stas IenW, Steven van Weyenberg, Jeroen Olthof 
(PvdA) gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor o.a. Leefbaarheid, 
Gezondheid en Milieu (PNH) en Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland 
(TSN).  

U wordt ambtelijk ondersteund door ,  
.   

Advies 
 U kunt kennisnemen van de nota met de inhoudelijke agendapunten.
 Per onderwerp is een aantal punten opgenomen met daarin de boodschap die

u kunt geven.

Kernpunten 
Directe aanleiding voor dit gesprek is het RIVM-rapport over stofdepositie van  
2 september jl. en het bezoek van Stas IenW aan de bewoners in de omgeving 
van de staalfabriek. TSN had ook aangedrongen op een gesprek en met deze 
bijeenkomst wordt hier invulling aangegeven. 

Agenda: 
In overleg met IenW, PNH en TSN is de volgende agenda opgesteld: 

1. Kennismaking
2. RIVM Rapport stofdepositie IJmond & Roadmap+ maatregelen Tata Steel
3. Tussenrapportage Roland Berger (CSS en versneld naar DRI/EAF routes)
4. Bewoners, omgeving & dialoog

PNH is gastheer en zal de vergadering openen. 

DGBI 
 

TOP, Directeur 
 

BBR 
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Kenmerk 
DGBI / 21233736 1. Kennismaking

2. RIVM-rapport stofdepositie IJmond & Roadmap+ maatregelen Tata
Steel; Bijlage 1: Overzichtskaart Roadmap +

Tata Steel kan de Roadmap+ toelichten. Doel is daarna om te bespreken of de 

Roadmap+ voldoende is c.q. of er mogelijkheden zijn voor extra maatregelen 

en/of voor versnelling van de uitvoering. Deze vraag is in het bijzonder aan de 

orde voor de veel besproken Kooksfabriek 2, die het speerpunt is in de klachten 

en media-aandacht.  

o U kunt benadrukken dat de inzet van EZK altijd de bevordering van
duurzaamheid in de brede zin van het woord is: op het gebied van
klimaat, milieu en gezondheid.

o Voorbeeld: in de Expression of Principles (EoP) hebben EZK en TSN
afgesproken dat naast CO₂ reductie de vermindering van milieu- en
gezondheidsoverlast ook een belangrijke doelstelling is. EZK zal er op
toezien dat overlast verminderende projecten ook uitgevoerd worden.

o TSN gaat Roadmap+ realiseren en verder onderzoeken hoe en waar te
kunnen versnellen. Dat juicht EZK toe maar voor eventuele versnelling is
ook de steun nodig van de overheid, met name wat betreft de
vergunningverlening. De vraag is of PNH en IenW bereid zijn om dit te
faciliteren.

o In het kader van Roadmap+ zijn er al projecten afgerond nadat het RIVM
de metingen had verricht ten behoeve van het recente rapport. In de
tussenliggende periode is de emissie van lood en PAKs verder verminderd.
In de toelichting wordt ingegaan op de milieu performance van TSN.

o U kunt in het gesprek aan TSN ook vragen waarom de Kooksgasfabriek 2
(KGF2) en Hoogoven 6 van groot belang zijn voor het productieproces van
staal. Beiden zijn punt van discussie voor de omgeving. U kunt ook vragen
wat het vergt om een of beiden eerder al dan niet vrijwillig te sluiten. De
verwachting is dat STAS IenW deze vraag zal stellen. In de toelichting is
meer informatie over het belang van KGF2 en Hoogoven 6 opgenomen.

Het RIVM heeft recent in opdracht van I&W geadviseerd over de uitvoering van 

een studie naar de effecten op de gezondheid/omgeving van de varianten die door 

Roland Berger worden onderzocht. Het RIVM adviseert o.a. om een 

monitoringssysteem op te zetten om de emissies van TSN beter door de tijd heen 

te volgen. Op die manier kunnen de effecten van maatregelen (uit de Roadmap+ 

en later als gevolg van een gekozen verduurzamingsroute) beter inzichtelijk 

worden gemaakt. De vormgeving hiervan vergt uitwerking, de vraag is nu of er 

bereidheid is om mee te werken aan een dergelijke vorm van monitoring. 
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Kenmerk 
DGBI / 21233736 o EZK onderschrijft het belang van het monitoren van de uitstoot van TSN.

Belangrijk om betrouwbare informatie te hebben over vermindering van
emissies en het verminderen van overlast bij uitvoering van Roadmap+.

o Het is daarom ook goed dat in de RIVM-notitie geadviseerd wordt om een
monitoringsprogramma op te zetten in termen van emissies (en
depositie).

o U kunt vragen benieuwd te zijn waarom momenteel al niet meer gemeten
wordt en hoe I&W en PNH hier in het vervolg invulling willen gaan geven
aan het voorgestelde monitoringsprogramma?

3. Tussenrapportage Roland Berger (opties CSS en versneld naar
DRI/EAF); Bijlage 2: Overzicht beide opties tussenrapport Roland Berger

Toelichting: De tussenrapportage van Roland Berger is recent opgeleverd. Beide 

routes naar een duurzaam Tata Steel zijn “technisch haalbaar” maar het rapport is 

nog niet af.  

Bij dit agendapunt kan worden besproken hoe men tegen de tussenrapportage 

aankijkt en wat er voor beide varianten over en weer nodig is om die mogelijk te 

maken. 

o Het is goed als TSN zelf aangeeft wat het van de bevindingen van het
Roland Berger tussenrapport vindt. EZK heeft er kennis van genomen en
wachten het eindrapport af.

o STAS IenW zal vragen afspraken te maken over de rol en positie van IenW
en EZK bij oplevering rapport Ronald Berger.

o U kunt aangeven dat het in eerste instantie aan het bedrijf is om op basis
van de resultaten, binnen de kaders van het Klimaatakkoord en
Nederlandse wet- en regelgeving te beslissen over de te nemen
verduurzamingsroute.

o U kunt aangeven dat EZK op basis van de resultaten zal bekijken wat het
zal doen. Het heeft geen nut om daar nu over te speculeren.

4. Bewoners, omgeving & dialoog

Toelichting: De sfeer en discussie in en met de omgeving van TSN is verhard en 
gepolariseerd en het vertrouwen in de overheden en TSN staat onder druk. De 
grote media-aandacht, de aangifte bij het OM en het initiatief voor “eigen 
metingen” van verschillende bewonersorganisaties zijn hier de duidelijkste 
uitingen van.  

Het is van belang dat overheden, Tata Steel, bewoners en andere 
belangenorganisaties een vorm vinden om constructief in dialoog te gaan met 
elkaar. In het programma Tata Steel 2020 – 2050 van provincie en gemeenten is 
hiervoor het “Omgevingsoverleg” bedacht. Dit heeft nog de nodige uitwerking en 
concretisering nodig. Het is lastig om vooraf precies te definiëren waar zo een 
overleg precies over moet gaan en wat doelen en randvoorwaarden zijn.  
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Kenmerk 
DGBI / 21233736 Bij dit agendapunt kan worden besproken hoe men tegen een dergelijke 

dialoogvorm aankijkt en of er in beginsel bereidheid is om daar aan deel te 
nemen. 

o U zou kunnen aangeven dat EZK het belang van een goede communicatie
tussen Tata Steel, bewoners, overheden en andere stakeholders
onderschrijft.

o Het is nog niet duidelijk wat de exacte rol van EZK in het voorgestelde
“omgevingsoverleg” zal moeten zijn maar we staan niet onwelwillend
tegenover het idee om hierover mee te denken. Eerst dient een concrete
uitwerking plaats te vinden.

Toelichting achtergrond 

Roadmap+, de Kooksgasfabriek 2 (KGF2) en Hoogoven 6 
 Productie Hoogoven 6:

o Hoogoven 6 maakt circa 2,6 MT ruwijzer per jaar (40%). Hoogoven 7
maakt circa 3,6 MT (60%).

 Sluiting KGF2 betekent:
o Import van cokes, wat duurder is;
o Meer import van aardgas, want minder kooksgas en minder bijproducten;
o De productiviteit van de hoogovens wordt in hoge mate nadelig

beïnvloed. Dat betekent minder productie. En dat heeft veel impact. De
geïmporteerde cokes zijn namelijk nat en koud door transport en dit zal
een grote financiële impact hebben.

o Import van cokes leidt ook nog tot veel meer scheepvaartbewegingen en
tot meer stofverspreiding door overslagbewegingen in onze haven. De
milieu-impact is dus ook een issue.

o Sluiting van KGF2 zal bovendien maar heel beperkt bijdragen aan de
oplossing van de problemen met lood en PAK’s. Oplossing van het
loodprobleem ligt veel meer bij de pelletfabriek, met de installatie van de
Denox filter. PAKs kunnen het beste bij de sinterfabriek worden
aangepakt.

Kooksfabriek 2 (KGF2): De felle discussie over de KGF2 als grootste veroorzaker 
van gezondheidsschade is niet feitelijk te onderbouwen. Grote 
gezondheidseffecten w.o. emissie van PAK (t.o.v. totale PAK emissie van site zo’n 
5%) en lood (geen emissie in KGF) zit in andere installaties, waar maatregelen 
genomen zijn en op dit moment worden uitgevoerd. Bij voltooiing van Roadmap+ 
zal de overlast van KGF2 aanzienlijk verminderd zijn.  

Milieu performance Tata 
Tata’s milieu performance is over de jaren steeds beter geworden. De uitstoot van 
bijvoorbeeld PAKs en lood is gedaald. Deze informatie is gebaseerd op verkregen 
emissiecijfers van TSN. De metingen zijn verricht door RIVM en GGD. Redenen 
waarom de lood- en PAKs-emissies van de staalfabriek in de loop der jaren 
gedaald zijn: 

o Er is in 2010 een doekfilter installatie op de sinterfabriek geplaatst die
zorgt voor een behoorlijke vermindering van loodemissie.
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Kenmerk 
DGBI / 21233736 o De metingen die de basis vormen van het onlangs verschenen rapport

van het RIVM over stofdeposities zijn verricht tussen 5 oktober en 26
november 2020. Nog voordat:

o Begin 2021 is bij de sinterkoelers een nieuw ESP-filter in gebruik
genomen. Dat zorgt voor een vermindering van lood en pak’s emissies
(o.a. benzoapreen). Dit project zat in de Roadmap 2030 dat nu dus
uitgevoerd is.

o In januari 2021 is de hulpstoffenfabriek van de hoogoven gesloten als
gevolg van te hoge PAK uitstoot. Door sluiting is de emissie van PAKs
substantieel afgenomen. Momenteel bezig met vergunningentraject om
deze fabriek weer op te starten maar dan met een speciaal PAK-filter
waardoor er geen Pak- uitstoot zal zijn.

o Kooks- en Gasfabriek (KGF2): Hier worden de ovenwanden momenteel
versneld geïsoleerd. Hiermee wordt de zwavelachtige geuroverlast
gereduceerd. Zo zijn afgelopen maand 2 klachten over geuroverlast
gemeld tegenover 30 gemiddeld. De versnelling is aangekondigd in
Roadmap+.

Verdere overlast vermindering 
 De Denox-installatie bij de pelletfabriek is het grootste project uit de

Roadmap+ en kost 150 mln. euro. Het wordt een groot bouwproject,
vergelijkbaar met een flatgebouw van 8 etages. De bedoeling is dat dit project
in 2025 gerealiseerd zal zijn.

 Door de Denox-installatie zal de emissie van lood en andere zware metalen uit
de pelletfabriek met 80% afnemen. Voor de gehele staalfabriek zal dit een
reductie van 55% betekenen. Voor PAKs zal het effect niet groot zijn.

 Maatregelen die Tata neemt om geuremissies te verminderen:
o Kooksfabriek 2: belangrijke geurbron voor Wijk aan Zee en voor IJmuiden

 Versneld aanpassingen aan de mechanische afdichting van de
kookskamers.

 Verlaging ovendruk voor elk van de 108 kamers.
o Beitsbaan 22: belangrijke geurbron voor Beverwijk West

 Installeren van een nieuwe dampwasser.
 Door deze maatregelen vermindert Tata het aantal uren dat de

geurconcentratie hoger is dan de referentiewaarde die de provincie
hanteert (PNH Geurbeleid) voor geurgevoelige objecten.

o Realisatie: In 2023 waardoor de geurbelasting in Wijk aan Zee, IJmuiden
en in Beverwijk West met circa 85% afneemt.

 Maatregelen die Tata neemt om stofoverlast te verminderen:
o In de eerste fase - de komende twee jaar - ligt de focus op het verder

verminderen van het stof dat neerslaat (stofdepositie).
o Maatregel: het beperken van stofverwaaiing bij de opslagen en bij het

overstorten op transportbanden in het grondstoffengebied.
o Realisatie van projecten in 2023:

 Bouw van stofschermen en overkappen van de bunkers van de
Hoogovens en de aanvoer van grondstoffen hiernaartoe.

 Overkappen van het koelproces van converterslak.
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Kenmerk 
DGBI / 21233736  Verder verminderen van de dakemissies bij de Hoogovens en de

Staalfabriek.
 Resultaat: verwachting is dat de neerslag van stof door Tata Steel in

de directe omgeving, in vergelijking met 2021, met circa 65%
verlaagd zal zijn.

o Realisatie van projecten in 2025:
 DeNox-installatie bij de pelletfabriek
 Ontstoffingsinstallatie bij de pelletfabriek

o Resultaat: verdere vermindering van uitstoot van fijnstof met 35%, zware
metalen 55% en stikstofoxiden 30% t.o.v. 2019.

 Maatregelen die Tata neemt om geluidoverlast te verminderen:
o Geluiden die vrijkomen bij de bestaande activiteiten zal Tata in 2022

maximaal reduceren binnen de benodigde veiligheidsmarges. De
belangrijkste bronnen die momenteel al aangepakt worden zijn:
 de primaire afzuiging bij de Staalfabriek,
 de alarmen op de transportbanden,
 rangeerbewegingen van de locomotieven,
 het verder verminderen van geluiden afkomstig van het schrootpark

en de plakkenopslag.
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Naam overleg  Overleg Tata Steel 

Locatie Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag 

Datum 23 november 2021 

Tijdstip  begin: 15:30     eind: 16:30 

Aanwezig: Minister Blok (EZK),  (  

, staatssecretaris van Weyenberg (I&W),   

 Jeroen Olthof (gedeputeerde Milieu),  

 (gedeputeerde Klimaat en energie)  (  

 Sebastian Dinjens (wethouder 

gemeente Velsen), Nevin Özütok (wethouder Beverwijk),  

(directievoorzitter Tata Steel Nederland),  (directeur HSSE Tata 

Steel).  

Agenda 

1. Kennismaking

Niet iedereen was aanwezig bij het vorige overleg van 15 september

2021.

2. Roadmap+ Tata Steel (ter bespreking)

Bijgevoegd: Overzichtskaart Roadmap +, brief Tata Steel over

Roadmap+ (4 oktober 2021)

Tata Steel heeft met de Roadmap+ verschillende maatregelen 

aangekondigd  en een aantal reeds in uitvoering. Bespreekpunten 

bij dit agendapunt: 

• Tata Steel kan de Roadmap+ kort toelichten. Bijgevoegd zijn

de meest recente overzichtskaart en brief van Tata Steel

over de Roadmap+.

• Zijn er nog meer maatregelen mogelijk/wenselijk dan wat nu

in de Roadmap+ staat? Zo ja, welke en wat is daarvoor

nodig? Afgesproken kan worden dat Tata Steel, de provincie

en I&W over deze vraag in gesprek gaan.

• Er is behoefte aan een manier waarop de uitvoering van de

Roadmap+ nader wordt vastgelegd (anders dan via het

formele traject van vergunningen). Afgesproken kan worden

dat dit gebeurt en wanneer.

• Monitoring Roadmap+ (PNH)

• STAS IenW kan een korte reflectie geven over PM

3. Rapport Roland Berger (ter bespreking)
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Bijgevoegd: Rapport Roland Berger 

De rapportage van Roland Berger is gereed, deze wordt vandaag 

(23 november) gepubliceerd. Bespreekpunten bij dit agendapunt: 
• Tata Steel kan het Roland Berger rapport kort toelichten en ingaan

op wat de belangrijkste conclusies van het rapport zijn.

• MEZK kan een korte reflectie geven over de resultaten van het

Roland Berger rapport en vooruitblikken op wat er in de

Kamerbrief wordt gecommuniceerd over de moties en de rol van

het Rijk in de verduurzaming van TSN.

• er kan ingegaan worden op wie welke rol en opdracht heeft om

de waterstofroute te realiseren.

NB: Eventueel nader aanvullen als we het rapport hebben. 

4. Belangrijke momenten komende maanden (ter kennisname)

Ter informatie, de belangrijkste momenten in de agenda voor de

komende maanden. Waar nodig kunnen tijdens het overleg

momenten worden toegevoegd.

• Brief aan Tweede Kamer (moties en PvA I&W): 1 december

• Eventueel Kamerdebat n.a.v. brief

• RIVM rapport “bronherleiding”: 15 december

• Publicatie “opiniepeiling” Tata Steel/IJmond:

December/januari

• Volgende gezondheidsmonitor IJmond januari



6 Global Banks Come Together To 
Decarbonize Steel 

By RMI: 6 days ago (30 May 2021) 

Originally published on RMI.org. 
Leading lenders to the global steel industry — Citi, Goldman Sachs, ING, 
Societe Generale, Standard Chartered, and UniCredit — are working 
together to develop a climate-aligned finance agreement to support steel 
sector decarbonization. 
Several top lenders to the steel sector — Citi, Goldman Sachs, ING, Societe 
Generale, Standard Chartered, and UniCredit — have come together to define 
common standards of action for steel sector decarbonization through a 
collective climate-aligned finance agreement. A climate-aligned finance 
agreement establishes a framework for assessing and disclosing the degree to 
which the greenhouse gas emissions associated with a financial institution’s 
portfolio are in line with 1.5°C climate targets. 

The banks have formed the Steel Climate-Aligned Finance Working Group (the 
Working Group), facilitated by RMI’s Center for Climate-Aligned Finance, with 
the goal of crafting an industry-backed agreement before the United Nations 
Climate Change Conference in November 2021 (COP26). The agreement would 
create a level playing field for measuring progress against climate targets in the 
steel sector, as well as a platform for proactively supporting the decarbonization 
of the sector. 
“ING aims to be a positive force in the fight against climate change. With our 
Terra approach we’re steering our lending book in line with the goals of the 
Paris Agreement. Steel is essential for modern life. The challenge for the steel 
sector to decarbonize is significant with alternative technology paths 
unproven and not yet commercialized. By leading this working group we 
signal our commitment to help define what the energy transition means for 
the sector and our clients. It will also help us to define our expectations for 
change and define an ambitious yet realistic trajectory to meet those 
ambitions.” —Arnout van Heukelem, global head metals, mining & fertilizers, 
ING Bank 
Steel is the foundation of modern society: a material input to buildings, cars, 
railways, roads and bridges. While low-carbon technologies exist across many 
industries, for the steel sector, which emits roughly 8% of global energy 

https://cleantechnica.com/author/rockymtn/
https://rmi.org/press-release/six-global-banks-come-together-to-decarbonize-steel/
https://climatealignment.org/


emissions and is heavily coal-dependent, commercially viable alternatives are still 
at an early stage for industrial-scale applications. Under a business-as-usual 
scenario, steel sector emissions could grow to 20% of the world’s 1.5°C carbon 
budget by 2050. The sector’s carbon intensity raises expectations of and from 
financial institutions to support its decarbonization, but to date, financial 
institutions lack the common practical tools to effectively support their 
clients’ decarbonization efforts. 
The Working Group, led by ING and co-led by Societe Generale, comprises senior 
representatives from each bank’s metals and mining teams. The Working Group 
will forge the scope, emissions pathways, methodologies, and governance 
structure of the collective climate-aligned finance agreement in collaboration 
with existing decarbonization initiatives. With the goal of setting global best 
practices on climate for financial institutions that fund steelmaking, the Working 
Group plans to enroll other banks in the final climate-aligned finance agreement 
to be released at COP26. 

The RMI Center for Climate-Aligned Finance (the Center) will facilitate 
engagement between the Working Group and the Net-Zero Steel Initiative (NZSI) 
to ensure the objectives of steelmakers and their lenders are aligned. “The 
formation of the steel finance working group is just the first step on the 
journey to a climate-aligned steel sector,” said James Mitchell, director at the 
Center. “Decarbonizing high-emitting sectors is challenging, but collective 
action efforts such as the Poseidon Principles show how the financial sector 
can meet its climate goals through serving its industrial clients in hard-to-
abate sectors, such as steel. Now the hard work really starts.” 
The agreement will be modeled after the Poseidon Principles, the first sector-
specific climate-aligned finance agreement for maritime shipping. The Principles 
were launched in July 2019 with 11 banking signatories representing $100 billion 
— or 20% — of senior shipping debt and have since more than doubled to 24 
signatories representing $175 billion as of March 2021. Developed through 
unprecedented multi-stakeholder collaboration between major shipping lenders, 
industrial corporations and experts, the Principles set the stage for a similar 
framework in other sectors, such as steel. 
This effort is part of the Mission Possible Partnership (MPP), an alliance of 
leading nonprofit organizations and approximately 400+ businesses working to 
accelerate industrial decarbonization across seven sectors, including steel. 
Within MPP, the Working Group is part of NZSI, comprising some of the world’s 
largest steel producers and suppliers. By providing this crucial platform, the NZSI 
unites policy, customer demand, industry objectives, and financial commitments 
behind the sector’s net-zero transition. 

https://rmi.org/insight/breaking-the-code/
https://rmi.org/insight/breaking-the-code/
https://climatealignment.org/
https://rmi.org/a-year-at-sea-the-poseidon-principles-and-the-possibilities-of-sectoral-decarbonization/
https://rmi.org/mission-possible-partnership-joining-forces-to-decarbonize-heavy-industry/


“As a founding member of the UNEP-FI Net Zero Banking Alliance, Societe 
Generale is committed to work with its clients and partners across sectors to 
achieve net-zero no later than 2050. By co-leading the Steel Climate-Aligned 
Finance Working Group, our ambition is to help define a pathway consistent 
with the development of low-carbon industrial solutions in the steel sector. 
Steel is essential and Societe Generale is already supporting steel producers 
implementing breakthrough hydrogen technologies to produce low carbon 
steel demonstrating the climate adaptation potential of this industry. With 
the appropriate framework, all banks will be able to support their clients as 
they innovate and invest for a low carbon future. After the Poseidon 
Principles for maritime shipping, Societe Generale is proud to co-lead to the 
creation of a climate-aligned finance agreement for another hard-to-abate 
industry.”

Appreciate CleanTechnica’s originality? Consider becoming a CleanTechnica 
Member, Supporter, Technician, or Ambassador — or a patron on Patreon. 

https://www.societegenerale.com/en/news/press-release/societe-generale-joins-net-zero-banking-alliance
https://www.societegenerale.com/en/news/newsroom/societe-generale-signs-poseidon-principles-promoting-shipping-industry
https://www.societegenerale.com/en/news/newsroom/societe-generale-signs-poseidon-principles-promoting-shipping-industry
https://future.cleantechnica.com/subscribe/
https://future.cleantechnica.com/subscribe/
https://www.patreon.com/cleantechnica/
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Haalbaarheidsstudie klimaatneutrale paden TSN IJmuiden – Tussentijdse parlementaire memo 

1. Haalbaarheidsstudie achtergrond en opdracht

Tata Steel Nederland IJmuiden is één van de meest CO2-efficiënte staalfabrieken in de 

wereld, maar is tegelijkertijd de grootste industriële CO2-uitstoter van Nederland 

Tata Steel Nederland (TSN) IJmuiden maakt met haar hoogovens al meer dan 100 jaar staal voor 

bijvoorbeeld verpakkingen, bouw en auto's. Het produceren van staal door middel van hoogovens is 

energie- en CO2-intensief. TSN IJmuiden is dan ook één van de grootste industriële CO2-uitstoters 

van Nederland – ca. 12,6 miljoen ton per jaar – hoewel het per ton geproduceerd staal één van de 

meest CO2-efficiënte staalfabrieken ter wereld is1. Voor een duurzame toekomst van TSN, de ca. 

11.000 directe werknemers (waarvan 320 in research & development), ca. 47.0002 indirecte 

werknemers (bijvoorbeeld bij toeleveranciers) en de ca. 28.000 afgeleide werknemers (o.a. door de 

consumptie van de directe werknemers), is het essentieel dat emissies verder worden beperkt. Met 

een bijdrage van ca. € 7,1 miljard (ca. 1%) aan bruto toegevoegde waarde voor Nederland is dit ook 

belangrijk voor de Nederlandse economie2.  

TSN en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn in een Expression of 

Principles (EoP) overeengekomen te streven naar een CO2-reductie van 5 Mton op jaarbasis 

in 2030 

TSN staat voor de grote uitdaging de staalproductie te verduurzamen om niet alleen de uitstoot van 

CO2 te beperken, maar ook de impact op het milieu en de overlast voor de omgeving. TSN en het 

Ministerie van EZK hebben hun gezamenlijke belang van een duurzame, CO2-arme staalproductie in 

IJmuiden uitgedrukt in een Expression of Principles. Daarin heeft TSN de ambitie uitgesproken om 

5 Mton CO2-reductie op jaarbasis te realiseren in 2030. Dit komt neer op 40% CO2-reductie ten 

opzichte van 2019 en overstijgt daarmee TSN's 30% reductiedoel op basis van het klimaatakkoord. 

Het Ministerie van EZK heeft in de EoP ook uitgesproken TSN te willen ondersteunen door de 

realisatie te faciliteren van CO2- en waterstofinfrastructuur en het tijdig verkrijgen van de nodige 

vergunningen mogelijk te maken. 

Parallel aan het CO2-reductiedoel zal TSN € 300 miljoen investeren in de uitvoering van haar 

"Roadmap Plus", een reeks maatregelen om voor het einde van 2025 de belangrijkste 

emissiebronnen aan te pakken en hinder voor de omgeving (in de vorm van geur, stof, geluid, NOx 

en zware metalen) te verminderen. 

TSN overweegt diverse routes om de CO2-reductiedoelstellingen te halen. Deze studie richt 

zich op twee routes, één met BF-CCUS-technologie als tussenstap en een alternatief dat 

direct overgaat op staalproductie op basis van DRI-technologie – De "Direct-to-DRI route" 

wordt ook door FNV voorgesteld  

TSN heeft nog niet definitief gekozen via welke route het de CO2-reductiedoelstellingen wil halen. 

Eén van de routes gaat, als eerste stap, uit van het afvangen en opslaan van CO2 en de productie 

van (blauwe) waterstof uit de restgassen van de hoogovens (Blast-Furnace Carbon Capture, 

Utilization and/or Storage, BF-CCUS). Op lange termijn wordt overgestapt naar staalproductie op 

basis van direct gereduceerd ijzer (Direct Reduced Iron, DRI) met gebruik van (groene) waterstof. 

Deze route wordt in het vervolg van deze memo de "BF-CCUS route" genoemd. 

In de EoP gaat TSN er van uit dat de BF-CCUS de meest kosteneffectieve route is om 5 Mton CO2-

reductie op jaarbasis te realiseren voor 2030, omdat TSN – mede door de ligging aan zee – CO2 

tegen relatief beperkte kosten kan laten transporteren en opslaan in lege gasvelden en omdat 

daarvoor subsidiemechanismes beschikbaar zijn (zie Hoofdstuk 2).  

Het bestuur van FNV Tata Steel heeft ook een visie gepresenteerd (Groen Staal, mei 2021) om de 

CO2-reductiedoelstellingen te halen en een duurzame toekomst te garanderen voor TSN IJmuiden. 

FNV werkt deze route uit in samenwerking met "Werkgroep Zeester", bestaande uit oud-managers 

uit de staalindustrie, bedrijfskundigen, wetenschappers en vakbondsleden.  

1 Bron: EoP; TSN behoorde volgens worldsteel in 2018 tot de top 10% laagste CO2 uitstoters in de staalindustrie 

2 Bron: EoP en Oxford Economics in July 2019 
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In de door FNV voorgestelde route zou TSN nog vóór 2030 starten met de overschakeling naar DRI-

technologie – in eerste instantie op basis van een productieproces met aardgas maar zo snel mogelijk 

overschakelend naar (groene) waterstof. FNV en Werkgroep Zeester stellen voor om tussentijds geen 

BF-CCUS toe te passen op het huidige staalproductieproces, zodat bijbehorende investeringen 

kunnen worden vermeden. TSN bestudeert deze "Direct-to-DRI route" als alternatief voor de BF-

CCUS route. 

FNV en TSN hebben Roland Berger gevraagd om als onafhankelijke partij de haalbaarheid 

van beide routes te onderzoeken 

FNV en TSN hebben hetzelfde einddoel: klimaatneutrale staalproductie in 2050, naar verwachting op 

basis van DRI-technologie en groene waterstof. Zij hebben Roland Berger gevraagd om (de 

haalbaarheid van) de twee routes naar dat gezamenlijke einddoel zo feitelijk mogelijk in kaart te 

brengen. TSN bestudeert daarnaast nog andere routes naar klimaatneutraal staal. 

Het haalbaarheidsonderzoek beschrijft per route: 

> De stappen in de route, inclusief de bijbehorende CO2-reducties over tijd  

> De aannames en argumenten waarop de route is gebaseerd (incl. tijdslijnen) 

> De technische, economische, werkgelegenheids-, markt-, en regelgevingsimplicaties  

> De impact op overige emissies en de lokale omgeving; 

> De randvoorwaarden en steun van de overheid die de route vereist om te kunnen slagen  

> De eventuele onrendabele top; 

> De maatschappelijke acceptatie, zoals verwoord door verschillende stakeholders. 

Tussentijdse inzichten van het onderzoek staan beschreven in deze memo en dienen als input voor 

het Kamerdebat over de toekomst van TSN IJmuiden op 9 september 2021. De volledige studie zal 

worden afgerond in het najaar van 2021.  

Dit memo is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 schetst de context van Europees en nationaal beleid 

en ontwikkelingen waarbinnen de CO2-reductie moet plaatsvinden. Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige 

situatie en de reductiedoelstellingen. Hoofdstuk 4 zet beide routes in meer detail uiteen, waarna in 

hoofdstuk 5 de evaluatiestructuur en tussentijdse inzichten worden gegeven. Hoofdstuk 6 bevat 

tussentijdse conclusies en een vooruitblik op de volgende fase van de haalbaarheidsstudie. 

Deze studie focust in eerste instantie op CO2-reductie maar zal bij de evaluatie van de routes ook de 

impact op de lokale omgeving als een belangrijk criteria meenemen. In de volgende fase zal dit 

nadrukkelijker belicht worden. Het beoordelen van eventuele gezondheidsimpact van de emissies 

valt buiten de scope van deze studie. 

2. Beleid en ontwikkelingen 

De staalindustrie moet de komende jaren verduurzamen om aan de klimaatdoelstellingen te 

voldoen en concurrerend te blijven bij een toenemende CO2-beprijzing 

De EU heeft – in de Green Deal – ambitieuze doelen gesteld om klimaatverandering tegen te gaan: 

55% minder CO2-uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990) en klimaatneutraliteit in 2050. Ook de 

staalindustrie moet daaraan bijdragen. Met een uitstoot van ca. 220 Mton aan broeikasgassen was 

zij in 2019 goed voor ca. 6%3 van het Europese totaal, en met een productie van ca. 150 Mton staal 

(ook in 2019) is de EU na China de grootste staalproducent van de wereld. Staal speelt bovendien 

een essentiële rol in vele industriële waardeketens en ook in het bewerkstelligen van de 

energietransitie. Een grote verduurzamingsslag moet op zeer korte termijn plaatsvinden, aangezien 

de staalindustrie slechts één investeringscyclus verwijderd is van 2050. 

Om die verduurzamingsslag te bevorderen, wordt CO2-uitstoot in de EU sinds 2008 belast via het  

EU Emission Trade System (EU ETS, momenteel ca. € 60 per ton CO2). Na 2025 introduceert de EU 

bovendien – om een gelijk speelveld te creëren voor Europese producenten – het Carbon Border 

 

 

3 Bron: European Commission, Towards competitive steel (2020) 
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Adjustment Mechanism (CBAM), een aan de ETS-CO2-prijs gekoppelde CO2-importheffing op 

producten die buiten de EU zijn geproduceerd.  

Op dit moment wordt het speelveld deels gelijk gehouden doordat industrieën in de EU gratis CO2-

emissierechten ontvangen, maar deze zullen over tijd worden afgebouwd parallel aan de geleidelijke 

invoering van CBAM. De Nederlandse overheid past bovendien, bovenop de EU ETS, een jaarlijks 

toenemende CO2-heffing toe. In een "do-nothing" scenario stoot TSN IJmuiden jaarlijks 

ca. 12,6 Mton CO2 uit en verwacht het daarvoor per jaar aan Nederlandse CO2-heffing en EU ETS 

ca. € 600 miljoen te moeten betalen in 2030, oplopend naar meer dan € 1 miljard in 20354. 

Verduurzaming is voor TSN IJmuiden dan ook zowel een maatschappelijke als economische 

prioriteit. 

Het verduurzamen van de staalindustrie vergt grote investeringen en publieke financiële 

ondersteuning is op Europees en nationaal niveau (nog) slechts beperkt beschikbaar 

De investeringskosten voor het ontwikkelen en implementeren van CO2-arme technologieën in de 

staalindustrie in de EU worden geschat op ca. € 100 miljard5. Daarbovenop komen additionele 

jaarlijkse operationele kosten, onder andere als gevolg van de inzet van nieuwe technologieën en 

hogere inkoopprijzen voor groene elektriciteit en waterstof. Als staalproducenten concurrerend willen 

blijven met "conventioneel" geproduceerd staal van buiten de EU, is het voor hen lastig om deze 

kosten geheel door te belasten aan hun klanten. Daarom wordt gekeken naar een stelsel van 

transitiesubsidies op Europees, nationaal en regionaal niveau. 

Voor research, development en innovatie heeft de EU verschillende subsidiemechanismen waarvan 

ook de staalindustrie gebruik kan maken (bijv. ETS Innovation Fund en Horizon Europe), maar deze 

faciliteren de implementatie van duurzame technologieën niet op grote schaal – daarvoor is meer 

geld nodig. Onder Horizon 2020 (de voorloper van Horizon Europe) werden al verschillende 

staalprojecten gefinancierd, maar dit ging om relatief lage bedragen voor onderzoek naar 

technologieën in een vroeg ontwikkelingsstadium (bijv. voor SIDERWIN6 van ArcelorMittal, voor 

SALCOS7 van Salzgitter en voor HIsarna8 van TSN IJmuiden). 

De EU heeft ruim € 672,5 miljard beschikbaar gesteld middels de Recovery and Resilience Facility 

(RRF) – waarvan € 360 miljard aan leningen en € 312,5 miljard aan subsidies – om de impact van de 

COVID-19-pandemie te beperken. Lidstaten stellen nationale plannen op, waarvoor als voorwaarde 

geldt dat minstens 37% van de uitgaven bestemd is voor klimaathervormingen en -investeringen. De 

staalindustrie kan hieronder vallen. Nederland heeft € 6 miljard aan subsidies toebedeeld gekregen. 

Met het indienen van het Nederlandse plan wordt gewacht tot een nieuw kabinet is aangetreden. In 

Duitsland, dat € 25,6 miljard krijgt, wordt ca. 40% gealloceerd aan klimaatbeleid en de energie 

transitie9.  

4 Bron: Tata Steel Nederland, getallen houden nog geen rekening met recente EU ‘Fit for 55” beleidsaankondigingen 

5 Bron: Roland Berger, The Future of Steelmaking, mei 2020 

6 SIDERWIN: IJzererts reductie via elektrolyse 

7 SALCOS: Waterstof productie en DRI op basis van H2 

8 HIsarna: Grondstoffen in poedervorm rechtstreeks omgezet tot vloeibaar ruwijzer  

9 Bron: Bundesfinanzministerium, German Recovery and Resilience Plan (DARP), april 2021 
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Lidstaten hebben mogelijkheden om (binnen de grenzen van staatssteun) de klimaattransitie 

te stimuleren, maar Nederland heeft beperkte instrumenten voor de verduurzaming van 

staalproductie 

In het algemeen verbiedt EU-wetgeving het verlenen van staatssteun, maar via een aantal 

mechanismen (bijv. Energy and Environmental State Aid Guidelines10, IPCEI-status11 en Carbon 

Contracts for Differences12 (CCfD's)) kunnen landen toch steun bieden om de klimaattransitie te 

bevorderen. Verschillende landen doen dat ook en bieden verduurzamingssubsidies voor de 

staalindustrie. Zo heeft Duitsland voor zijn staalindustrie een strategie ontwikkeld (Handlungskonzept 

Stahl) en ca. € 7 miljard beschikbaar gesteld via verschillende mechanismen, waaronder CCfD's. Ook 

de Spaanse overheid heeft aangegeven een staalactieplan te zullen opstellen en met ArcelorMittal in 

een intentieverklaring opgenomen dat € 1 miljard zal worden geïnvesteerd in CO2-reductie van de 

fabriek in Gijón middels een DRI-installatie. Figuur 1 geeft een overzicht van internationale 

voorbeelden van deels gesubsidieerde CO2-reductieprojecten in de staalindustrie. 

Figuur 1. Internationale subsidievoorbeelden van CO2-reductieprojecten in uitvoering bij staalfabrikanten (niet uitputtend) 

Daarnaast stellen veel lidstaten geld beschikbaar voor het ontwikkelen van noodzakelijke 

ondersteunende infrastructuur zoals waterstofketens, waarbij de staalindustrie als afnemer kan 

fungeren (bijv. Duitsland ca. 9 miljard euro tot 2030, Frankrijk ca. € 7 miljard tot 2030 en Spanje ca. 

€ 1,5 miljard tot 2023). Nederland heeft via het Nationaal Groeifonds € 338 miljoen uitgetrokken voor 

groene waterstof en investeert daarnaast € 35 miljoen per jaar in de Rijksbegroting. 

10 Onder de EEAG mag staatssteun worden verleend voor het introduceren van klimaatvriendelijke technologieën 

11 Important Project of Common European Interest (IPCEI) is status die aan projecten kan worden toegewezen, die landen 

staat stelt steun te verlenen – het is geen subsidie op zichzelf 

12 Carbon Contracts for Diffences betalen het verschil tussen de prijs van emissierechten en een afgesproken contractprijs, 

waardoor effectief een vaste CO2 prijs wordt gegarandeerd. Hiermee kunnen investeringen in duurzame technologieën worden 

gestimuleerd. 
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Nederland subsidieert verduurzaming ook via de SDE++. Het merendeel van de in 2020 toegekende 

SDE++ subsidie (2,1 van de € 4,7 miljard) ging naar CO2-leveranciers13 van het CCUS-project 

Porthos van de Haven van Rotterdam, Gasunie en EBN. Het Klimaatakkoord ziet CCUS als een 

overgangsmaatregel die de ontwikkeling van echt duurzame technieken niet in de weg mag staan – 

maar in een recent onderzoek14 i.o.v. het Ministerie van EZK is efficiëntere staalproductie (bijv. via 

DRI) niet aangemerkt als kosteneffectief alternatief voor CCUS. Waterstofproductie door elektrolyse 

komt bijvoorbeeld wel in aanmerking SDE++ (tot een jaarlijks maximum), maar staal maken op basis 

van DRI-technologie (nog) niet. CCUS toepassen op staalproductie komt wel in aanmerking, maar 

niet voor de volledige volumes waar TSN naar kijkt. Zodoende bestaat er vanuit de Nederlandse 

overheid (nog) geen (pasklaar) subsidiemechanisme voor verduurzaming van de staalindustrie. Voor 

TSN IJmuiden zal dan ook maatwerk nodig zijn – welke route ook wordt gekozen. 

3. Huidige situatie 

TSN IJmuiden produceert primair staal in twee hoogovens en een oxy-staalfabriek (Basic 

Oxygen Furnace, BOF), waarbij gassen vrijkomen die CO en CO2 bevatten 

TSN IJmuiden maakt in het huidige staalproductieproces gebruik van twee hoogovens (6 en 7, zie 

Figuur 2). In de hoogovens worden ijzererts en kolen tot hoge temperaturen verhit om ijzererts om te 

zetten in ruwijzer. Bij dat proces komen onder meer CO en CO2 vrij. Het ruwijzer wordt vervolgens in 

een Basic Oxygen Furnace (BOF) met 3 converters verder ontdaan van het merendeel van de 

koolstofatomen om staal te verkrijgen. Ook in dit proces komt CO2 vrij. De gassen die als bijproduct 

in de hoogovens en BOF ontstaan – zogeheten Works Arising Gasses (WAGs) – worden opgevangen 

en gebruikt als brandstof voor interne processen en voor de lokale elektriciteitscentrales van 

Vattenfall. De aldaar opgewekte elektriciteit wordt weer verbruikt op de site van TSN IJmuiden. De 

CO2 die daarna nog overblijft wordt uitgestoten. De "upstream" activiteiten (het staalmaken zelf) zijn 

verantwoordelijk voor 12,2 van de 12,6 Mton per jaar CO2-uitstoot – de rest komt vrij bij verdere 

"downstream" bewerking, zoals walsen. 

TSN IJmuiden stoot jaarlijks ca. 12,6 Mton CO2 uit om 7,2 Mton vloeibaar staal te produceren 

en wil deze uitstoot beperken tot ca. 7,6 Mton in 2030 en nul in 2050 

Jaarlijks stoot TSN IJmuiden ca. 12,6 Mton CO2 uit bij een productievolume van 7,2 Mton vloeibaar 

staal. Dit komt neer op 1,8 ton CO2 per ton staal. TSN heeft in de EoP de ambitie uitgesproken deze 

uitstoot per 2030 te reduceren met 40% (ofwel ca. 5 Mton). In 2050 wil TSN IJmuiden klimaatneutraal 

zijn en dus niets meer uitstoten. Ten opzichte van referentiejaar 2019 komt dat neer op een totale 

CO2-reductie van 12,6 Mton. Parallel hieraan wil TSN – zoals uitgewerkt in de "Roadmap Plus" – vóór 

2025 reeds de belangrijkste emissiebronnen hebben aangepakt die omgevingshinder veroorzaken 

(o.a. geur, stof, geluid, NOx en zware metalen). 

 

 

 

13 Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. Bron: Ministerie van EZK, juni 2021 

14 Bron: Guidehouse, Vervolgonderzoek technische alternatieven voor CCS in Nederland, december 2020 
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Figuur 2. Huidig staalproductieproces TSN IJmuiden en bijbehorende CO2-emissies (versimpelde weergave) 

De meest veelbelovende technologieën voor het verduurzamen van de Europese 

staalindustrie zijn BF-CCUS en DRI 

Het merendeel van het (hoogwaardige) Europese staal wordt – net als bij TSN IJmuiden – 

geproduceerd met conventionele hoogovens, een efficiënte maar zeer CO2-intensieve 

productiemethode. De staalindustrie staat onder toenemende publieke, economische en 

regelgevende druk om te verduurzamen. De ontwikkeling en implementatie van nieuwe duurzame 

technologieën om dit te bewerkstelligen is reeds gestart en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel 

op.  

Bij het verduurzamen van staalproductie gaat het niet simpelweg om de elektrificatie van 

energieopwekking, maar om het reduceren van emissies die vrijkomen bij de reductie van ijzererts. 

Dit gebeurt in het huidige hoogovenproces op basis van kolen. Een wijziging van dit proces is dus 

een ingreep in het hart van de staalproductie. 

Aangezien de investeringscycli tot 2050 beperkt zijn, moet de Europese staalindustrie beslissen in 

welke nieuwe technologie zij de komende 5-10 jaar wil investeren. De meest veelbelovende 

technologieën zijn in te delen in twee hoofdcategorieën: BF-CCUS en alternatieve methoden voor de 

reductie van ijzererts. 

BF-CCUS kan eenvoudiger in bestaande staalfabrieken worden geïntegreerd maar leidt niet tot het 

voorkomen van CO2-vorming tijdens de staalproductie zelf. Alternatieve reductietechnologieën zijn 

onder meer directe reductieprocessen op basis van aardgas of waterstof en elektrolytische 

reductiemethoden. In potentie zijn het de meest veelbelovende technologieën voor CO2-neutrale 

staalproductie. Enkele hiervan zijn ver genoeg ontwikkeld om op korte termijn toe te passen, maar 

verder onderzoek zal vereist zijn, bijv. om capaciteit te verhogen of om op basis van waterstof te 

produceren. 
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Huidig staalproductieproces TSN IJmuiden en bijbehorende CO2-emissies 
(versimpelde weergave)

xx Capaciteit [Mton/jaar]CO2  emissie [t/ t vloeibaar staal]xx Totale CO2  emissie [Mton/jaar]xx

CO2-emissie2)

[t/ t ruw staal]
0,3 1,4 0,01 0,053)

Upstream operaties

Grond-
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IJzererts
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Sinterfabriek
11, 21 & 31

Pelletfabriek

Kooks-en gasfabriek
1 & 2

IJzer sinter

IJzer pellets

Kooks Hoogovens 6 & 7

Ruw-
ijzer

Grondstof-
voorbewerking

IJzerproductie Staalproductie

Staalfabriek 
(Basic oxygen

furnace, BOF 2)

Schroot Zuurstof

Downstream ops

Warm
walsen

Koud
walsen

Walsen

∑

∑
Totale CO2-emissie2)

[Mton/jaar]
2,2 9,94) 0,1 0,43)

~1,7

~12,2

Project focus

7

6

1

2

Vloeibaar 
staal

Casting

0,1

0,01

0,22

0,54

0,82

0,01

Poeder
kool

0,01

0,1

Andere
emissies door

aardgas

~1,8

~12,6

∑

∑

8,5 
Mton/jaar1)

3 Mton/jaar

Figuur 2.

7,2 
Mton/jaar

Bron: TSN IJmuiden, Roland Berger

1) Ca. 1 Mton ijzerertspellets en stukerts worden extern ingekocht; 2) Op basis van emissiebron; 3) Emissies in de downstream operaties als gevolg van aardgasgebruik;
4) Totale CO2 emissie van Hoogovens 6 & 7 is respectievelijk ca. 3,9 Mton/jaar en ca. 6 Mton/jaar
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Figuur 3. Generiek overzicht primaire staalproductietechnologieën (indicatief – niet uitputtend) 

 

 

TSN en FNV zijn het eens over het technologische einddoel voor volledig CO2-neutrale 

staalproductie: DRI op groene waterstof 

TSN en FNV zijn het eens over de beste technologie waarmee TSN IJmuiden in de toekomst (2050) 

volledig klimaatneutraal staal kan produceren: direct gereduceerd ijzer (DRI) op basis van groene 

waterstof in combinatie met elektrische ovens. Er zijn echter verschillende tussenstappen mogelijk.  

TSN wil op korte termijn een beslissing nemen over de eerste stap naar volledig duurzame productie. 

Bij de selectie van geschikte technologieën voor TSN IJmuiden is het daarom belangrijk om te kijken 

naar technologieën die beschikbaar zijn in de nabije toekomst. Ook moeten technologieën inpasbaar 

zijn in de site van TSN IJmuiden. Denk hierbij aan beperkte mogelijkheden qua locatie en logistiek, 

aansluiting bij het huidige productieproces, mogelijkheid tot productie van de huidige productmix en 

idealiter ook aansluiting bij de levensduur van huidige installaties, zodat voorgaande investeringen 

niet teniet worden gedaan. 

Uit een eerste generieke evaluatie van staalproductietechnologieën (Figuur 3) blijken hoogovens & 

BOF met CCUS-technologie en DRI-technologie op basis van aardgas met CCUS, afhankelijk van 

de marktontwikkeling met bijmenging van (groene) waterstof, (de meest) geschikte technologieën om 

te overwegen. Beide technologieën zijn beschikbaar en naar verwachting in te passen in de site in 

IJmuiden. Andere technologieën zijn op dit moment minder geschikt omdat ze nog in een te vroeg 

stadium van ontwikkeling zijn of lastig in te passen in een bestaande staalfabriek. Het is mogelijk dat 

dit in de toekomst verandert. 

De BF-CCUS en Direct-to-DRI-routes worden in de haalbaarheidsstudie onderzocht en zijn in het 

volgende hoofdstuk nader uiteengezet. Een schematische weergave van de twee routes is gegeven 

in Figuur 4. 
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BF-
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Alternatieve 
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techno-
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1) Gebaseerd op TRL-definities in IEA – Iron and Steel Technology Roadmap (oktober 2020), Bereik van 1 (initiële concept) tot 11 (bewijs van stabiliteit bereikt); 
2) Gebaseerd op interviews met experts en EPRS – Carbon-free steel production (april 2021); 3) Inclusief impact integratie in staalproductie proces; 
4) Ervan uitgaande dat CO2 in topgas wordt afgevangen; 5) DRI technologie draait op 100% waterstof; 6) Aangenomen dat het hele proces wordt aangedreven met groene energie

Hoogovens & BOF

Hoogovens & BOF 
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11 excl.
CCUS 
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Bron: IEA (oktober 2020), European Parliamentary Research Service (april 2021), Expert Interviews, Roland Berger
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4. Twee routes naar duurzame staalproductie 

Figuur 4. High-level overzicht van de routes naar klimaatneutrale staalproductie (versimpelde weergave) 

 

 

De eindbestemming in 2050 van beide te onderzoeken routes is volledig klimaatneutrale 

staalproductie met DRI, op groene waterstof in combinatie met elektrische ovens 

In de laatste fase gaan beide routes uit van volledig klimaatneutraal staal produceren op basis van 

DRI technologie en groene waterstof, in combinatie met elektrische ovens. DRI-technologie vervangt 

het huidige hoogovenproces en reduceert ijzererts middels een reducerend gas. Er is bij deze 

technologie dus geen steenkool nodig. Als reducerend gas kan aardgas worden gebruikt, maar ook 

(groene) waterstof of een combinatie. DRI-technologie kan vrijwel klimaatneutraal opereren wanneer 

deze voor 100% door groene waterstof wordt aangedreven in combinatie met bio-brandstof 

koolstofbronnen. Wanneer aardgas wordt gebruikt, stoot DRI-technologie wel CO2 uit. Deze CO2-

emissies kunnen, zonder hiervoor een complexe aparte installatie te bouwen voor ca. 70% worden 

afgevangen. De overige CO2-emissies worden uitgestoten. 

In het DRI-proces wordt ijzererts gereduceerd tot sponsijzer, een tussenproduct. Dit sponsijzer kan 

vervolgens op verschillende manieren worden omgezet in vloeibaar staal met elektrische ovens.  

De BF-CCUS route begint in 2027 met CO2-afvang uit de restgassen van het bestaande 

proces en met blauwe waterstofproductie en vervangt de hoogovens vanaf 2035 door DRI  

In de BF-CCUS route (zie Figuur 4, route 1) wordt eerst project Everest uitgevoerd. Project Everest 

omvat het afvangen en opslaan van CO2 uit de restgassen van de hoogovens en de BOF, alsmede 

de productie van ca. 114 kt/jaar (blauwe) waterstof uit die restgassen, nadat daar de CO2 is 

uitgehaald. De afgevangen CO2 zal via een pijpleiding/injectie-infrastructuur worden getransporteerd 

naar lege gasvelden in de Noordzee op ca. 50 km van IJmuiden en daar opgeslagen. Het transport- 

en opslaggedeelte van het initiatief wordt uitgevoerd en beheerd in samenwerking met de Haven van 

Amsterdam, Gasunie en EBN (Project Athos). Project Everest zal volgens de planning van TSN vanaf 

2027 worden opgeschaald tot een CO2-reductie van meer dan 5 Mton per jaar vanaf 2030.  
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Bron: TSN, FNV, Roland Berger

1
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1) Tijdslijnen zijn indicatief; 2) In de BF-CCUS route is een CO2 transport en opslag capaciteit van 6 Mton per jaar nodig, in de Direct-to-DRI route zou bij opslag 0,9 Mton CO2 per jaar 
opgeslagen moeten worden bij productie met aardgas (eerste fase)

2

Figuur 4.
High-level overzicht van de routes naar klimaatneutrale staalproductie (versimpelde 
weergave)
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Omdat project Everest de restgassen van de hoogovens en de BOF verwerkt, zullen deze niet langer 

beschikbaar zijn als brandstof voor de energiecentrales van Vattenfall, die op dit moment elektriciteit 

leveren aan TSN IJmuiden.  

Rond 2035 wordt hoogoven 6 vervangen door de eerste DRI-fabriek, die zal draaien op aardgas. 

Kooks- en gasfabriek 2 wordt dan overbodig en gesloten. Deze is dan ook aan het einde van zijn 

levensduur. Deze tweede fase in de BF-CCUS-route zal zorgen voor additionele CO2-reductie en de 

totale CO2-reductie zal met deze maatregelen uitkomen op ca. 9 Mton per jaar. De uitstoot kan nog 

verder worden gereduceerd door al deels over te gaan op (blauwe en/of groene) waterstof. Daarnaast 

worden versnellingsmogelijkheden geëvalueerd.  

Rond 2045 wordt ook hoogoven 7 vervangen door een nieuwe DRI-fabriek. Beide DRI-fabrieken 

zullen tegen die tijd voor een deel draaien op waterstof. In welke mate is afhankelijk van de 

commerciële beschikbaarheid en prijs van (groene) waterstof. Project Everest zal met het sluiten van 

hoogoven 7 worden beëindigd. In 2050 zal geen CO2 meer worden uitgestoten en volledig naar 

waterstof zijn overgegaan. 

De Direct-to-DRI-route slaat BF-CCUS als tussenstap over en vervangt de eerste hoogovens 

vanaf 2027 door DRI  

In de Direct-to-DRI-route (zie Figuur 4, route 2) voert TSN IJmuiden project Everest niet uit, maar 

installeert het al vanaf 2027 een DRI-fabriek ter vervanging van hoogoven 6. Net als in de BF-CCUS-

route zal deze fabriek eerst voornamelijk op aardgas draaien en later, afhankelijk van de commerciële 

beschikbaarheid,  waterstof worden toegevoegd. Met hoogoven 6 zal ook kooks- en gasfabriek 2 

worden gesloten. Deze maatregelen zullen zorgen voor een CO2-reductie van ca. 3,9 Mton. Dit is op 

basis van het gebruik van aardgas, het merendeel (ca. 70%) van de CO2 die vrijkomt in het DRI-

proces op aardas kan worden afgevangen zonder tussenkomst van de Everest-installatie. Het gaat 

hierbij om substantieel kleinere hoeveelheden CO2-afvang (ca. 0,9 Mton per jaar) in vergelijking met 

de BF-CCUS-route (ca. 6 Mton per jaar). Mogelijk kan deze CO2 worden verwerkt door een afnemer 

van CO2 of opgeslagen via een CO2-transport- en opslagproject. Van 2027 tot 2040 zal waterstof 

geleidelijk een steeds groter aandeel hebben in het reducerende gas voor de DRI, hetgeen leidt tot 

verdere CO2-reductie. 

Hoogoven 7 wordt tussen 2030 en 2040 vervangen door een tweede DRI-fabriek afhankelijk van 

maatschappelijke, technische en commerciële overwegingen. De inzet van waterstof in beide DRI-

fabrieken zal worden uitgebreid. Restgassen van de hoogovens zullen niet langer beschikbaar zijn 

als brandstof voor de energiecentrales van Vattenfall, die op dit moment elektriciteit leveren aan TSN 

IJmuiden. Deze maatregelen zullen zorgen voor een verdere CO2-reductie van ca. 5,5 Mton per jaar. 

Afhankelijk van de commerciële beschikbaarheid en prijs van waterstof zullen beiden DRI-fabrieken 

uiteindelijk geheel draaien op waterstof (en wellicht een beperkte bio-brandstof koolstofbron), er zal 

dan geen CO2 meer worden uitgestoten. 

In de Direct-to-DRI-route zijn aanvullende maatregelen nodig om in 2030 het CO2-

reductiedoel te halen – deze kunnen ook in de BF-CCUS route worden ingezet 

Om de ambities voor 2030 te halen zullen in de Direct-to-DRI-route aanvullende maatregelen nodig 

zijn. Het sluiten van kooks- en gasfabriek 2 en hoogoven 6 en de DRI-CCUS leveren in de eerste 

fase van deze namelijk nog geen CO2-reductie van 5 Mton per jaar (maar 3,9 Mton per jaar).  

Mogelijke voorbeelden van aanvullende maatregelen zijn: 

> Het gebruik van (groene) waterstof als energiebron voor verschillende installaties, zoals de

de pelletfabriek en de walserijen

> Het gebruik van aardgas als hulpreductiemiddel in de hoogovens

> Het toevoegen van pellets in de hoogovens, als gedeeltelijke vervanging van ijzererts.

In de evaluatie van de Direct-to-DRI-route zal worden onderzocht of door het toevoegen van pellets 

en aardgas aan hoogoven 7 een aanvullende CO2-reductie van 1,6 Mton per jaar gerealiseerd kan 

worden. Hiermee wordt het CO2-reductiedoel voor 2030 ruimschoots gehaald. 

Enkele van de genoemde aanvullende maatregelen kunnen ook in de BF-CCUS-route worden 

ingezet om de CO2-uitstoot van TSN IJmuiden verder terug te dringen.  
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Het volgende hoofdstuk geeft – voor zover al mogelijk – een eerste (tussentijdse) evaluatie van beide 

routes. 

5. Evaluatiestructuur en tussentijdse inzichten  

De routes worden geëvalueerd aan de hand van verschillende criteria – dit hoofdstuk geeft 

een voorzichtige eerste evaluatie die in het onderzoek moet worden verfijnd en bevestigd 

Beide routes worden beoordeeld op een aantal criteria in vier categorieën.  

> De kwalificerende criteria worden gebruikt om te toetsen of een route überhaupt in 

aanmerking komt voor implementatie. Het betreft zaken als het op tijd kunnen realiseren 

van de route (rekening houdend met o.a. technische haalbaarheid, levertijden en 

vergunningen), het al dan niet behalen van de vereiste CO2-reducties, de staalkwaliteit en -

volumes en het naleven van wet- en regelgeving.  

> Aan de hand van evaluerende criteria kan worden vastgesteld welke route op welk vlak de 

voorkeur kan hebben. Denk daarbij aan de uitstoot van andere emissies, werkgelegenheid 

en toekomstbestendigheid.  

> De derde set criteria toetst de economische haalbaarheid van de routes.  

> De vierde categorie, tenslotte, omvat randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor het 

slagen van de routes, zoals benodigde externe infrastructuur (bijv. waterstof- en/of CO2-

netwerk) en juiste marktomstandigheden (bijv. voldoende groene stroom en/of groene 

waterstof).  

Deze memo bevat tussentijdse inzichten en evaluaties op een deel van bovenstaande criteria. Nader 

onderzoek in het vervolg van deze studie kan deze vroege evaluaties bevestigen, nuanceren of 

herzien. In de volgende fase zullen ook berekeningen omtrent de economische haalbaarheid aan bod 

komen. 

Beide routes lijken technisch haalbaar en de huidige productmix in stand te kunnen houden 

– Desondanks kleven aan beide routes technologische risico's  

Naar verwachting kunnen de technologieën voor de eerste fase van de routes tijdig geleverd worden. 

Voor beide routes bestaan verschillende leveranciers en met een aantal daarvan zijn de eerste 

gesprekken al gevoerd. Gezien de mondiale beweging naar groene staalproductie, mag in de 

toekomst een toenemende vraag naar CCUS- en DRI-technologieën worden verwacht, met langere 

levertijden en hogere prijzen als gevolg. Op korte termijn zal dit naar verwachting nog geen 

vertragend effect hebben, maar het is wel zaak voor TSN IJmuiden om spoedig een technologische 

keuze te maken. 

TSN, FNV en externe experts achten tijdig ontwerp en constructie op de site van IJmuiden mogelijk. 

Een potentieel vertragend proces is het verlenen van de benodigde vergunningen door lokale en 

nationale overheden. Overheden kunnen TSN ondersteunen de realisatietijdslijnen te verkorten door 

versnelde vergunningsprocedures te hanteren. Voor de BF-CCUS route hebben overheden deze 

ondersteuning al toegezegd. Voor een tijdige uitvoering van de Direct-to-DRI route zal het essentieel 

zijn dat deze ondersteuning ook wordt verleend en vergunningsprocedures versneld worden 

uitgevoerd, mede ook gezien de invoering van de nieuwe omgevingswet.  

Ondanks de door experts ingeschatte haalbaarheid, kennen beide routes technologische risico's. In 

de BF-CCUS-route is het vervoer en opslag van CO2 (Athos project) volwassen technologie die vaker 

wordt toegepast in bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie. Wel zal dit voor de BF-CCUS-route op nog 

niet eerder vertoonde schaal moeten gebeuren en brengen grote offshore projecten risico's met zich 

mee ten aanzien van veiligheid, budget en tijdslijnen. Het afvangen van CO2 uit restgassen van de 

hoogovens en BOF (Project Everest) wordt alleen nog maar op pilot schaal toegepast (bijvoorbeeld 

het Carbon2Chem-project). In andere industrieën worden vergelijkbare CO2-absorptietechnologieën 

wel al toegepast, maar op kleinere schaal dan Project Everest. Zowel opschaling als toepassing in 

staalproductie met hoogovens brengen ontwikkeltijd en onzekerheden met zich mee. 

Ook bij de "Direct-to-DRI"-route zijn er technologische onzekerheden en risico's. Een volledige DRI-

installatie met de vereiste capaciteit, inclusief elektrische ovens, is pas onlangs geïnstalleerd (bijv. 
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MIDREX-installatie in Algerije) en een andere is nog in aanbouw (Tenova-installatie in Rusland). Met 

de afzonderlijke onderdelen van DRI is wel al jaren op grote schaal ervaring opgedaan (2-2,5 Mton/ 

jaar capaciteit). Echter de integratie van met name de elektrische oven, in de bestaande staalfabriek 

van TSN IJmuiden is een uitdaging en verschilt per gekozen elektrische oven technologie. Het lijkt 

technisch mogelijk om dezelfde staalkwaliteit en productmix te verkrijgen als in het huidige proces, 

maar dit gaat gepaard met ontwikkeltijd, onzekerheden en risico's waarvan de omvang ook afhangt 

van de gekozen exacte configuratie.  

Beide routes lijken te kunnen voldoen aan de gestelde CO2-reductiedoelstellingen, maar bij 

de Direct-to-DRI route zijn aanvullende maatregelen nodig om de 2030 ambitie te halen 

De BF-CCUS-route bereikt volgens eerste evaluaties de beoogde 5 Mton CO2-reductie in 2030. De 

Direct-to-DRI-route bereikt ca. 3,9 Mton CO2-reductie en aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk 

het reductiedoel van 5 Mton per jaar in 2030 te halen. Enkele van deze maatregelen maken integraal 

onderdeel uit van de FNV/Zeester-visie, en zullen op basis van de business case worden geëvalueerd 

als onderdeel van de Direct-to-DRI-route. Zij kunnen ook zelfstandig worden geëvalueerd en 

eventueel toegevoegd aan de BF-CCUS-route als extra CO2-reductie. Op dit moment is dit niet 

voorzien. De CO2-reductiepaden van beide routes zijn weergegeven in Figuur 5. 

Randvoorwaarden voor de technische uitvoering van beide routes zijn enerzijds de 

aanwezigheid van externe infrastructuur voor waterstof en/of CO2, en anderzijds voldoende 

beschikbaarheid van (duurzaam geproduceerde) elektriciteit en waterstof 

De beide routes kunnen enkel in de praktijk worden gebracht als aan een aantal randvoorwaarden 

wordt voldaan. Eén voorwaarde is de tijdige aanwezigheid van externe infrastructuur.  

Voor de BF-CCUS-route moet tijdig een CO2-netwerk zijn aangelegd dat 6 Mton CO2 kan 

transporteren en opslaan onder de Noordzee (Project Athos). Ook in de Direct-to-DRI-route zal CO2 

mogelijk moeten worden opgeslagen, maar in kleinere hoeveelheden (ca. 0,9 Mton). Daarnaast is het 

voor beide routes van belang dat er tijdig een waterstofbackbone is aangelegd. Voor de BF-CCUS-

route is deze nodig voor de afvoer van (blauwe) waterstof die wordt geproduceerd bij het afvangen 

van de CO2 uit restgassen. Voor beide routes is de aanvoer van (groene) waterstof essentieel om 

met de DRI klimaatvriendelijker staal te produceren, aangezien waterstof aardgas kan vervangen als 

reducerend gas in de DRI. 

Bovendien moet genoeg (duurzaam opgewekte) elektriciteit verkrijgbaar zijn. Beide routes vergen 

grote hoeveelheden elektriciteit voor het opereren van de CO2-afvangmechanismen dan wel de 

elektrische ovens. De restgassen van de hoogovens worden niet langer gebruikt om elektriciteit te 

produceren, dus zal deze elektriciteit elders moeten worden ingekocht. 

Tenslotte is ook de grootschalige beschikbaarheid van groene waterstof een randvoorwaarde voor 

beide routes, die beide immers een DRI op waterstof als eindstadium voorzien. Bovendien geldt dat 

bij eerdere beschikbaarheid van waterstof tegen een goede prijs, TSN eerder aardgas kan vervangen 

door waterstof als reducerend gas in de DRI, en CO2-reductie eerder kan worden bereikt. 
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Figuur 5. CO2-reductiepaden van de routes, in Mton per jaar (indicatief) 

De volledige evaluatie van beide routes met betrekking tot overige emissies en publieke 

acceptatie moet nog plaatsvinden – Met name in de BF-CCUS-route bestaat een risico met 

betrekking tot de acceptatie van het open blijven van kooks- en gasfabriek 2 

Bij de BF-CCUS-route blijft het bestaande productieproces intact tot rond 2035. Parallel wordt tot 

2025 de "Roadmap Plus" uitgevoerd, waardoor een significant deel van de overige emissies 

aanzienlijk zal dalen. Desondanks bestaat er een kans dat door afnemende publieke acceptatie het 

openblijven van kooks- en gasfabriek 2 onder druk zal komen te staan. Zoals in Figuur 6 is te zien, 

zal ook de hoeveelheid kolen, in de Direct-to-DRI route sneller afnemen dan bij BF-CCUS en de 

afname kan tevens ook verder versneld worden. Sluiting en/of ingrijpende aanpassingen met 

betrekking tot het gebruik van kolen en kooks- en gasfabriek 2 zullen mogelijk leiden tot additionele 

kosten.  

Beide routes hebben naar verwachting een 'onrendabele top' en hebben financiële 

ondersteuning nodig om gerealiseerd te kunnen worden  

In beide routes zal – net als bij andere staalbedrijven in de EU – de kostprijs van het door TSN 

IJmuiden geproduceerde groene staal stijgen. De verwachting is dat de markt niet bereid zal zijn om 

deze stijging volledig te absorberen.  

Mogelijk zal er tot op zekere hoogte een bereidheid zijn bij klanten om een premium te betalen voor 

groen staal, maar deze premium zal de extra kosten niet dekken. Zodoende ontstaat een 

'onrendabele top' voor de verduurzamingsroutes. Exacte berekeningen omtrent de omvang van deze 

onrendabele top zullen in de volgende fase van de studie worden gemaakt, maar de eerste indicaties 

zijn dat beide routes voor TSN IJmuiden – net als voor alle andere staalbedrijven in de EU – enkel 

gerealiseerd kunnen gaan worden met financiële steun. 

De verschillende vormen die deze financiële steun kan aannemen zullen ook in de volgende fase 

worden voorgelegd. Daarbij kan worden gedacht aan subsidie van directe investeringen (capital 

expenditures, CAPEX), of tegemoetkomingen in de operationele kosten (operational expenditures, 

OPEX) bijvoorbeeld via subsidie of voordelen bij de inkoop van groene elektriciteit en/of waterstof of 

de geheven CO2-prijs in relatie tot EU ETS en de CO2-heffing. 
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Figuur 6. Input en output van de verschillende routes in verschillende fases (indicatief) 

 

6. Tussentijdse conclusies en vervolgstappen 

Zowel de BF-CCUS- als de Direct-to-DRI-route lijken technisch haalbaar. Beide routes lijken ook tijdig 

te kunnen voldoen aan de gestelde CO2-reductiedoelstellingen, maar voor Direct-to-DRI zijn om de 

doelstelling voor 2030 te halen wel aanvullende maatregelen nodig. De Direct-to-DRI-route is meer 

toekomstbestendig en heeft naar verwachting een bredere publieke acceptatie. Bij de BF-CCUS route 

verandert de staalproductiemethode niet, waardoor er geen risico's zijn ten aanzien van de huidige 

hoogwaardige productmix. Ook is voor deze route wel een subsidiemechanisme (SDE++ voor CCUS) 

beschikbaar en is ondersteuning bij het vergunningsproces toegezegd, wat helpt bij een tijdige 

realisatie.  

Het is duidelijk dat een beslissing over de toekomstige route van TSN niet los kan worden gezien van 

de ontwikkeling van externe infrastructuur voor transport en opslag van waterstof en CO2, noch van 

de toekomstige beschikbaarheid van groene elektriciteit en waterstof voor TSN IJmuiden.  

Voor beide routes geldt ook – net als bij andere staalbedrijven in de EU – dat financiële steun nodig 

is voor de realiseerbaarheid. Er bestaat vanuit de Nederlandse overheid echter (nog) geen volledig 

(pasklaar) subsidiemechanisme voor verduurzaming van de staalindustrie. Voor TSN IJmuiden zal 

dan ook maatwerk nodig zijn, welke route ook wordt gekozen en zeker voor de Direct-to-DRI route. 

Een samenvatting van de tussentijdse evaluatie is weergegeven in Figuur 7. De vereiste 

randvoorwaarden voor het slagen van de routes zijn samengevat in Figuur 8. 

De volgende fase van de haalbaarheidsstudie richt zich met name op de economische evaluatie van 

de routes, op werkgelegenheid en ook zwaarwegend op de consequenties rondom impact op overige 

emissies, zoals bijvoorbeeld NOx, geur, stof en geluid. Ook zal de publieke acceptatie van de routes 

nog verder worden geëvalueerd aan de hand van interviews met stakeholders.  

De volledige studie zal worden afgerond in het najaar van 2021. 
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Figuur 7. Tussentijdse high-level evaluatie (samenvatting) 

Figuur 8. Vereiste randvoorwaarden - samenvatting 
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Lijst met afkortingen 

BF Blast Furnace 

BOF Basic Oxygen Furnace 

CAPEX Capital Expenditures 

CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism 

CCfD Carbon Contracts for Differences 

CCUS Carbon Capture Realization and Storage 

DARP German Recovery and Resilience Plan 

DRI Direct Reduced Iron/ Direct Gereduceerd IJzer 

EoP Expression of Principles 

ETS Emission Trade System 

EU European Union 

EZK Economische Zaken en Klimaat 

FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging 

IPCEI Important Project of Common European Interest 

OPEX Operational Expenditures 

RRF Recovery and Resilience Facility 

TSN Tata Steel Nederland 

WAG Works Arising Gasses 

Disclaimer 

Deze memo is opgesteld door Roland Berger in opdracht van TSN en FNV. De memo reflecteert de 

onafhankelijke mening van Roland Berger. Getallen, tijdslijnen en evaluaties in deze memo zijn 

tussentijdse inzichten en een zo'n goed mogelijke benadering op basis van de op dit moment 

beschikbare data en kennis. Deze inzichten kunnen veranderen in de loop van de nog in uitvoering 

zijnde studie en/of op basis van nieuwe data. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten 

worden ontleend. 
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Ontvangen BBR 

Parafenroute 

 Onderwerp 

De Expression of Principles (EoP) is een overeenkomst tussen u en de CEO van 
Tata Steel Limited, de heer Narendran. U bent eerder met de overeenkomst en de 
brief waarmee deze aan de Kamer kan worden aangeboden akkoord gegaan. De 
overeenkomst en de brief worden op vrijdag 26 maart behandeld in de 
Ministerraad. Met deze nota adviseren wij u over de behandeling 

Advies 
U kunt desgewenst het stuk als indiener toelichten. Mocht er verzet zijn tegen de 
overeenkomst, adviseren wij u het belang van tijdige strategische keuzes voor de 
route tot CO2-reductie te benadrukken voor zowel de toekomst van het 
staalbedrijf als de CO2-reductie in Nederland. U kunt daarvoor de spreekpunten in 
deze nota gebruiken. 

Toelichting 
 U bent eerder met bijgevoegde nota’s geadviseerd over de inhoud van de

overeenkomst en de begeleidende Kamerbrief. Indien de MR akkoord gaat,
wordt de overeenkomst op maandag 29 maart besproken met omliggende
gemeenten (de Provincie Noord-Holland was eerder al betrokken) en kan deze
op 30 maart met de brief naar de Kamer worden verzonden.

 De overeenkomst en de Kamerbrief zijn ambtelijk afgestemd met I&W (vanuit
betrokkenheid bij milieukwesties) en FIN (vanwege mogelijke financiële
implicaties). Beiden zijn ambtelijk akkoord. De minister van Financiën heeft
begin maart ook zijn akkoord gegeven op de overeenkomst. Wij hebben geen
indicatie van verdere discussiepunten vanuit de departementen gehad.

 Desondanks is het mogelijk dat de overeenkomst leidt tot discussie in de MR.
Die kan zien op een van de volgende vier elementen: 1) de gekozen
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verduurzamingsstrategie van Tata Steel Nederland, opvang en opslag van 
CO2 (Carbon Capture & Storage, CCS); 2) de milieu-impact van het 
staalbedrijf, waarvoor ook aandacht is in de media; 3) de timing van de 
overeenkomst (waarom tijdens demissionair kabinet); en 4) financiële 
gevolgen van de afspraken.  

 Hieronder geven wij u spreekpunten mee, zowel voor een algemene
toelichting op de overeenkomst, als in reactie op de bovengenoemde
eventuele bezwaren. Wij adviseren u deze alleen te gebruiken indien er
behoefte is aan een toelichting en/of deze bezwaren worden ingebracht.

Spreekpunten 
Aanleiding voor de overeenkomst 
 Het afgelopen jaar is mijn ministerie intensief in gesprek geweest met Tata

Steel Nederland. Die gesprekken gingen over de strategische toekomst van
het staalbedrijf, en in het bijzonder de grote klimaatopgave voor het bedrijf
conform het Klimaatakkoord.

 De aanleiding voor deze gesprekken was onder andere een motie van het lid
Moorlag, die de regering opriep om alles te bewerkstelligen om ervoor te
zorgen dat er in de staalfabriek geïnvesteerd kon blijven worden, en daar ‘zo
nodig onconventionele middelen’ bij in te zetten.

 Een andere aanleiding vormde de doorlopende persaandacht voor het bedrijf,
zowel voor de niet gelukte overeenkomsten met Thyssenkrup en SSAB, als
voor de milieuschade en overlast voor de omwonenden. Er was (en is)
behoefte aan ‘rust in de tent’, en een strategie voor CO2-reductie waar de
Nederlandse overheid zich in kan vinden kan daarbij helpen.

 Daarnaast gaf de CEO van Tata Steel Limited in India, de heer Narendran,
vorig jaar bij de Minister-President en bij mijn ambtsvoorganger hardop aan
zich af te vragen of zijn bedrijf wel welkom was. Voor het behoud van banen
is het natuurlijk van belang dat grote investeerders duidelijkheid hebben dat
Nederland een goede plek is om te investeren.

Status en inhoud van de overeenkomst 
 In de overeenkomst geeft Tata Steel Nederland aan dat ze voornemens is om:

o 5 Mton CO2 te reduceren voor 2030. Dit is substantieel meer dan het
proportionele deel van Tata Steel Nederland onder de heffing, 3,3
Mton. Dit is een forse opsteker voor de uitvoering van het
Klimaatakkoord (ter vergelijking: de opgave van de hele industrie
onder het Klimaatakkoord is 14,3 Mton, en bijvoorbeeld de opgave
van de gebouwde omgeving als sector in het Klimaatakkoord is 3,3
Mton.)

o Tot 300 miljoen euro te investeren in het terugdringen van
milieuschade, gezondheidsschade en overlast voor de omgeving. Dit
betreft een herhaling van de eerder gedane uitspraken in het
zogeheten ‘Roadmap+’.

o Te verkennen hoe nog verdergaande reductie mogelijk is, ook met het
oog op het doel van klimaatneutrale productie in 2050.

 Tata Steel geeft daarbij wel aan van een aantal zaken afhankelijk te zijn, zoals
toegang tot infrastructuur en een gelijk speelveld, binnen Europa maar met
name ook daarbuiten. De staat geeft in de overeenkomst aan om zich in te
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spannen om eventuele knelpunten weg te nemen, natuurlijk alleen waar 
passend en mogelijk. Dit betreft: 

o het wegnemen van knelpunten voor de aanleg van de benodigde
infrastructuur, bijvoorbeeld in de vergunningverlening;

o in overleg met Tata Steel blijven kijken naar of en hoe de bestaande
financiële instrumenten benut kunnen worden voor de investeringen
ten behoeve van CO2-reductie; en

o ondersteuning bij eventuele aanvragen voor Europese fondsen.
 De overeenkomst is niet bindend. Er volgen geen financiële verplichtingen

voor de overheid uit, en de inhoud is juridisch niet afdwingbaar. Het gaat dus
echt om een ‘Expression of Principles’.

Waarom deze overeenkomst? 
 Vooropgesteld: de toegezegde activiteiten zal mijn ministerie ook zonder deze

overeenkomst uitvoeren, met het oog op de uitvoering van het
Klimaatakkoord en de uitvoering van de motie Moorlag.

 Er zijn echter enkele goede redenen om deze overeenkomst wél te
ondertekenen en publiek te maken:

o De overeenkomst en de investeringen door Tata betekenen een grote,
publieke, positieve stap in de uitvoering van het Klimaatakkoord.

o Voor de benodigde zekerheid voor investeringen vanuit de
aandeelhouder van Tata Steel Nederland, Tata Steel India, helpt het
daarbij dat de overheid zich hier ook positief over uit laat.

o Daarnaast wordt ook een deel van de publieke onrust (ook zichtbaar
in de media) over de vraag of er wel goede plannen liggen voor de
CO2-reductie van Tata Steel Nederland weggenomen.

o Tot slot krijgt de Kamer het gevraagde inzicht in de uitvoering van de
motie Moorlag en de gesprekken over de strategische toekomst van
Tata Steel Nederland.

 De overeenkomst draagt daarmee bij aan de uitvoering van het
Klimaatakkoord en baanbehoud in Nederland.

Waarom nu? 
 De doorlooptijd van investeringen in projecten van de omvang die Tata Steel

Nederland voorziet zijn heel lang. Om daarvoor de financiering rond te krijgen,
moet op tijd begonnen worden met zaken als vergunningaanvragen en
subsidieaanvragen.

 Daar komt bij dat door de CO2-heffing Tata Steel Nederland niet kan wachten
met de investeringen. Anders loopt ze het risico snel verlieslijdend te worden
(op dit moment is Tata Steel Nederland een financieel gezond bedrijf).

 Dit voorjaar moet Tata Steel beginnen met het aanvragen van vergunningen,
dit najaar met de SDE++-subsidie aanvraag. Dit is nodig om op schema te
blijven voor realisatie van de projecten in 2026/2027. Wachten met de
overeenkomst kan leiden tot latere CO2-reductie, vertraging voor het
Klimaatakkoord en een verslechterde positie van Tata Steel Nederland.

Waarom CCS? Is waterstof niet duurzamer/beter/goedkoper? 
 Zoals voor alle staalbedrijven ter wereld worden de mogelijkheden voor Tata

Steel Nederland om te verduurzamen bepaald door locatiefactoren.
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 In Nederland levert CCS voorlopig een stuk kostenefficiëntere CO2-reductie op
dan directe staalproductie op basis van waterstof. Dat heeft te maken met
lege gasvelden voor de deur en schaarse groene elektriciteit die nodig is voor
de opwek van groene waterstof.

 Het is helemaal niet duidelijk dat er ook voldoende groene waterstof
beschikbaar is voor Tata Steel. Het zou kunnen dat het bedrijf daarmee in een
overbruggingsperiode over moet op aardgas.

 Zonder CCS worden de doelstellingen voor 2030 en 2050 niet gehaald. Hierin
volgt het kabinet de inzichten van PBL en het ICCP, en hierover zijn ook
afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord.

 Dankzij CCS behoudt de industrie zijn concurrentiepositie – het is belangrijk
om industrie binnen NL te houden, waar schoner geproduceerd wordt dan in
andere landen. Daarom is er in het Klimaatakkoord (KA) ook voor gekozen om
CCS toe te staan als een van de technieken voor verduurzaming.

 Uiteindelijk leiden beide routes tot volledig CO2-neutrale productie in 2050,
maar de huidige verwachtingen is wel dat Tata Steel met de CCS-route
cumulatief tientallen MTonnen minder zal uitstoten dan als ze direct zou
overstappen op waterstof.

 Overigens: met de huidige plannen gaat Tata Steel waterstof produceren uit
de afgevangen CO2. Je zou kunnen stellen dat dat een grotere positieve
impact heeft op de ontwikkeling van de waterstofmarkt in Nederland dan
gebruik van de gewilde en schaarse groene waterstof.

Is een overeenkomst met een bedrijf dat zo vaak in het nieuws komt vanwege 
milieuschade wel logisch? 
 De verduurzamingsopgave van Tata Steel Nederland bestaat zeker niet alleen

uit CO2-reductie, en de Expression of Principles daarom ook niet. Ook
milieuschade, zorgen over gezondheid en overlast voor de omgeving moeten
geadresseerd worden.

 Tata Steel Nederland heeft eind 2020 toegezegd tot 300 miljoen euro te
investeren om deze problematiek aan te pakken. Deze toezegging wordt
herhaald in de EoP. Daarnaast geeft TSN aan ook de omgeving nauwer te
betrekken. Bovendien leidt het afvangen van CO2 ook tot milieuwinst.

 De komende tijd moet deze problematiek samen met I&W en de Provincie
Noord Holland nog verder opgepakt worden. Vanuit die rol zijn zij ook
betrokken bij de gesprekken over de EoP.

 Er moet de komende tijd concretere invulling gegeven worden aan de
Roadmap+, en de gesprekken met de omgeving moeten worden
geïntensiveerd. De EoP biedt daarvoor ook een kader.

 Daar nu op wachten zou echter de klimaatdoelen vertragen. Daarmee is het
milieu zeker niet geholpen.

Hebben de afspraken echt geen financiële gevolgen voor de Staat? 
 De afspraken hebben geen financiële gevolgen. Hierop heeft het ministerie

van Financiën ook nauw meegekeken.
 Op dit moment is Tata Steel Nederland een financieel gezond bedrijf. De

investeringen die het moet doen om de CO2-reductie te bewerkstelligen zijn
echter gigantisch. Het regulier instrumentarium (SDE++) lijkt hierin
vooralsnog soelaas te kunnen bieden.
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 Het kan zijn, met of zonder deze afspraken, dat Tata Steel zich de komende
jaren meldt bij de Rijksoverheid om, om steun te vragen. Bijvoorbeeld als het
het bedrijf niet lukt om een SDE++-beschikking te krijgen.

 Dit risico is er voor een dergelijke grote werkgever met een dergelijke grote
klimaatopgave echter hoe dan ook, met of zonder deze overeenkomst. In de
overeenkomst worden geen toezeggingen gedaan dat TSN dan ook aanspraak
kan maken op middelen.
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Geachte Voorzitter, 

Tata Steel Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave, zowel op het 

gebied van CO2-reductie als op het gebied van milieu en overlast voor de 

omgeving. De Rijksoverheid ondersteunt Tata Steel Nederland waar nodig en 

mogelijk bij deze opgave.  

Met deze brief wil ik uw Kamer graag informeren over de Expression of Principles 

die ik met Tata Steel Nederland ben overeengekomen over de CO2-reductie van 

het staalbedrijf. De Expression of Principles is een gezamenlijke uitdrukking van 

het belang dat Tata Steel Nederland en ik toekennen aan een duurzame, CO2-

arme productie van staal in IJmuiden. Het document geeft aan welke stappen Tata 

Steel Nederland en ik daarvoor de komende periode zullen doorlopen. De 

Expression of Principles is bijgevoegd bij deze brief.  

Hieronder geef ik u een nadere toelichting op de Expression of Principles. Daarna 

geef ik aan hoe ik uitvoering geef aan de motie Moorlag (Kamerstuk 33 009, 

nr. 87) voor het bevorderen van innovatie en verduurzaming van het staalbedrijf, 

en de toezegging aan het lid Moorlag om contacten te onderhouden met 

belanghebbenden van het staalbedrijf.  

Expression of principles 

Uw Kamer heeft mij met de motie Moorlag opgeroepen om maximaal te 

bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren en 

verduurzamen en daar zo nodig onconventionele middelen voor in te zetten. Mede 

naar aanleiding van deze motie ben ik de afgelopen maanden in nauw overleg 

geweest met Tata Steel Nederland over de toekomst van het staalbedrijf in 

IJmuiden. Ook hebben mijn ambtsvoorganger en ik meerdere malen gesproken 

met de CEO van Tata Steel Limited, de eigenaar van Tata Steel Nederland. Met de 

Expression of Principles wordt een volgende stap gezet in de doorlopende 

uitvoering van de motie Moorlag en mijn samenwerking met Tata Steel Nederland. 

Een belangrijk onderdeel van de nodige verduurzamingsslag betreft het 

terugdringen van de CO2-uitstoot. Tata Steel Nederland heeft in overleg met mijn 

ministerie in de afgelopen periode haar plannen voor CO2-reductie verder 

aangescherpt. Daarbij heeft Tata Steel Nederland de ambitie om in 2030 5 Mton 
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CO2-reductie op jaarbasis te hebben gerealiseerd. Afvang en opslag van CO2-

uitstoot vormt de kern van de plannen van Tata Steel.  

De 5 Mton reductie is een ambitieuze stap, die substantieel verder gaat dan het 

proportionele deel van de uitstoot van Tata Steel Nederland onder de CO2-heffing. 

Hiermee levert Tata Steel Nederland een belangrijke bijdrage aan het 

Klimaatakkoord. Naast CO2-reductie, moeten ook publieke zorgen ten aanzien van 

gezondheid, milieuhinder en overlast voor de omgeving geadresseerd worden. 

Ook deze aspecten vormen een belangrijk onderdeel van de Expression of 

Principles: niet alleen leiden de CO2-reductieprojecten tot een stevige milieuwinst, 

Tata Steel Nederland bevestigt ook de toezegging tot 300 miljoen euro te 

investeren conform de Roadmap+.  

De voornemens van Tata Steel Nederland ten aanzien van CO2-reductie zijn 

ambitieus en passen binnen de doelen van het Klimaatakkoord om te sturen op 

kostenefficiënte CO2-reductie. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de CO2-

reductieplannen niet kunnen worden gerealiseerd zonder dat aan enkele 

belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. Ook pak ik, mede met het oog op de 

uitvoering van de motie Moorlag, waar nodig en passend mijn rol bij het vervullen 

van die randvoorwaarden.  

Zo zet ik mij in om knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en 

vergunningverlening die noodzakelijk zijn voor de CO2-reductie weg te nemen, 

uiteraard in nauw overleg met de betrokken medeoverheden. Ook erken ik de 

forse en vaak onrendabele investeringen die Tata Steel Nederland zal moeten 

doen om de transitie te kunnen maken, en denkt mijn ministerie waar passend en 

mogelijk mee over toegang tot de daarvoor ingerichte financiële instrumenten. 

Hierbij gaat het zowel om bestaande nationale instrumenten als om toegang tot 

Europese fondsen.  

Meer algemeen spant Nederland zich in voor een gelijk speelveld voor de 

Nederlandse industrie, zowel binnen Europa als wereldwijd. Voor het mondiale 

speelveld is het daarbij van bijzonder belang dat hogere prijzen voor CO2 in 

Europa onder het emissiehandelssysteem er niet toe leiden dat productie en de 

daarmee gemoeide emissie-uitstoot zich verplaatst naar buiten Europa. Dit geldt 

in het bijzonder voor bedrijven die tot de meest CO2-efficiënte producenten 

behoren in hun sector wereldwijd, zoals Tata Steel Nederland in de staalsector. 

Daarom staat Nederland ook positief nieuwsgierig tegenover de voorstellen vanuit 

de Europese Commissie voor een Carbon Border Adjustment Mechanism.  

Zoals daartoe opgeroepen door de motie Moorlag, erkent de regering het 

nationale belang van de mogelijkheid voor het staalbedrijf om in Nederland te 

kunnen blijven investeren. Wij willen dat de verduurzaming van de industrie in 

Nederland plaatsvindt. Met het oog op die doelstelling blijf ik ook de komende 

periode nauw samenwerken met alle partijen die een bijdrage moeten leveren aan 

het Klimaatakkoord, en zal waar nodig en mogelijk de uitvoering blijven 

faciliteren. 
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Uitvoering toezegging lid Moorlag over contacten met belanghebbenden 

Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat op 29 oktober 2020, heeft de toenmalig minister van 

Economische Zaken en Klimaat ook de toezegging gedaan aan het lid Moorlag om 

contacten te onderhouden met belanghebbenden van Tata Steel, met name 

vertegenwoordigers van de werknemers of de medezeggenschap. Deze contacten 

onderhouden we vanzelfsprekend, ook omdat het belangrijk is om te weten hoe 

de werknemers van Tata Steel in IJmuiden aankijken tegen de 

verduurzamingsplannen. Draagvlak bij werknemers is onmisbaar teneinde de 

ingrijpende plannen succesvol te implementeren.  

Uit de contacten de afgelopen periode blijkt dat de werknemers blij zijn met de 

plannen die opgesteld worden om in IJmuiden een competitief en duurzaam 

staalbedrijf te realiseren. De werknemers vinden het belangrijk dat de overheid 

ondersteuning biedt en actief betrokken bij de verduurzamingsplannen van het 

staalbedrijf. Ook hebben de werknemers hun tevredenheid uitgesproken over de 

roadmap+, waarmee gezondheids- en milieurisico’s aanzienlijk verminderd zullen 

worden. Met het gesprek beschouw ik deze toezegging als uitgevoerd. Dat laat 

onverlet dat ik contacten blijf onderhouden met de vertegenwoordigers van de 

werknemers en medezeggenschap.  

B. van ’t Wout

Minister van Economische Zaken en Klimaat



Bespreeknotitie strategisch overleg Tata Steel 
Aan: ,  
Van:  
Via:  

Het overleg is bedoeld om strategisch met elkaar van gedachten te wisselen. De meeste punten zijn 
enkel ter bespreking, wanneer er ook een concreet beslispunt voorligt is dit dikgedrukt. Wij stellen 
voor de volgende onderwerpen te bespreken:  

1) CCS & alternatieven: SDE++, onderzoek FNV en zoektocht naar aanvullende reductie
2) Druk op omgeving: milieu, gezondheid en overlast, en de betrokkenheid van I&W
3) Economische veiligheid: voldoende middelen?

Hieronder een toelichting per onderwerp. 

1. CCS & alternatieven: SDE++, onderzoek FNV en zoektocht naar aanvullende reductie
Appreciatie plan FNV
 Door het voorstel van FNV is de discussie over toepassing van alternatieven voor CCS bij TSN

opnieuw opgelaaid. TSN heeft ingestemd met het voorstel tot een ‘haalbaarheidsstudie’ voor de
door FNV ingebrachte oplossing.

 Het plan van FNV is nog niet erg uitgewerkt, maar heeft op het eerste gezicht, naast enkele
sterke kanten, ook grote onzekerheden en nadelen. Hieronder schetsen wij onze voorlopige
inzichten in deze voor- en nadelen.

 Voordelen plan FNV
o Het plan leidt tot vervroegde sluiting van Kooks- en gasfabriek 2.
o 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.

o 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 FNV:
o Naar huidige inschattingen van Tata Steel leiden de voorstellen van FNV tot substantieel

minder CO2-reductie tot 2030, en ook tot substantieel minder totale CO2-reductie tot aan
2050, dan een route met CCS. Ook is het met de route van FNV niet zeker dat Tata Steel
de CO2-heffing kan ‘voorblijven’.

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

o Deze oplossingen leiden tot een sterk toegenomen vraag naar elektriciteit.
o Tata Steel verwacht dinsdag een concretisering van de Roadmap+ aan te kondigen.

Daarmee wordt de impact op de omgeving naar huidige verwachting dusdanig
teruggedrongen, dat het de vraag is wat de toegevoegde waarde is van sluiten van KGF2.

o De tijdlijnen van FNV lijken niet haalbaar: het zal zeker niet lukken om voor augustus
aanpassingen in de kaders voor ondersteuning vanuit Europa te krijgen. Daarnaast zijn er
geen doorlooptijden voor vergunningen opgenomen in de plannen. We kunnen met het
oog op de klimaatdoelen niet de plannen alsmaar blijven heroverwegen.
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Verhouding EZK tot onderzoek door FNV 
 Het onderzoek moet (voor zover dit het Rijk aangaat) aan een aantal voorwaarden voldoen:

o Het moet duidelijk blijven dat het Rijk uiteindelijk over het kader voor CO2-reductie
voor de industrie gaat, en het bedrijf daarbinnen uiteindelijk verantwoordelijk is voor
de investeringsbeslissingen.

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

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

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

Voorstel voor inzet vanuit het Rijk voor onderzoek 
 Gedeeld opdrachtgeverschap FNV en TSN. Overheid in toehorende rol betrokken.
 Vooraf kunnen we bij FNV en TSN een aantal aspecten waaraan het onderzoek wat ons betreft

zou moeten voldoen duidelijk maken:
o Scope: vergelijking tussen voorstel FNV en route CCS op alle doelen (klimaatdoelen 2030

en 2050, zowel voor TSN als voor NL, milieu/gezondheid/overlast omgeving) en op zowel
betaalbaarheid als technische haalbaarheid risico’s. Twee heldere scenario’s, omwille
van de tijd en gewenste helderheid over CCS en SDE++ dit najaar.

o Ook goed rekening houden met tijdsaspecten en met ‘regulatory’ onzekerheid: subsidie
voor DRI is ingewikkeld, dat geeft onzekerheid. Wij (WJZ) kunnen daarvoor input leveren
naar onderzoekende partij.

o Daarin ook ontwikkelingen zoals Roadmap+ meegenomen. Baseline is dus niet huidige
situatie maar vastgestelde plannen TSN voor komende tijd.

o Onderzoek moet er binnen twee maanden liggen (dat willen FNV en TSN ook)
 Op dit moment denkt TSN aan DNV als uitvoerder van het onderzoek.
 GL heeft vorige week gevraagd om een brief van MEZK, waarin o.a. aangegeven wordt of PBL een

rol kan spelen bij het onderzoek.
 Wij denken dat het nuttig kan zijn om het onderzoek van DNV voor te leggen voor commentaar

aan PBL. PBL kan dan aangeven wat de effecten zijn op de klimaatdoelen en hoe zij bijvoorbeeld
de mogelijkheden tot het toekennen van subsidie aan de verschillende opties meewegen in de
kansen voor beide projecten om tijdig tot resultaat te leiden.

 Een opdrachtgevende rol voor de overheid zien wij op dit moment minder zitten, omdat de
minister enige ruimte moet houden om eigen afwegingen te maken ten opzichte van het
onderzoek.

Beslispunt: ben jij het eens met bovenstaand inzet voor het onderzoek? Zo ja, dan zullen wij dit 
oppakken met FNV en TSN, en met PBL en directie Klimaat als accounthouder van PBL. 

SDE++ 
 Conform het KA, de EoP en de motie Moorlag hebben wij gekeken naar knelpunten in het

instrumentarium bij de uitrol van reductiemogelijkheden in de industrie. Dit heeft er onder meer
toe geleid dat we de regels rondom de CCS-caps verduidelijkt hebben, de marktordening van CCS



versneld hebben opgepakt, en opnieuw hebben gekeken naar de omstandigheden waaronder 
een project dat slechts voor een gedeelte een aanvraag beschikt krijgt in jaar x, opnieuw een 
aanvraag kan indienen voor hetzelfde project in jaar x + 1.   

 Zoals besproken blijft naar huidige inzichten het budget voor de najaarsronde van de SDE++
evenwel knellend. Eerder is geconcludeerd dat het op dit moment niet haalbaar lijkt om het
budget op een wijze op te hogen dat een substantiële verlichting van dit knelpunt bereikt wordt.
Dit betekent dat verschillende grote projecten voor CCS in de industrie het risico lopen dit najaar
een gedeeltelijke beschikking te krijgen, waarmee zij niet tot voldoende schaalgrootte kunnen
komen om op basis van hun beschikking tot realisatie over te gaan. Schaalgrootte is een van de
belangrijkste factoren in de (maatschappelijke) kostenefficiëntie van het toepassen van CCS.

 Zoals eerder besproken betekent dit dat wij verschillende opties moeten voorbereiden om dit
najaar, nadat duidelijk is geworden welke partijen voor welke bedragen hebben ingediend, om te
gaan met de dan ontstane situatie. Het gesprek hierover met K&E is begonnen, zij delen het
uitgangspunt dat we ons hier vanaf nu op moeten voorbereiden zodat de politieke keuzes dan
helder zijn.

 Voor TSN specifiek betekent dit dat dit najaar een discussie verwacht kan worden over de
strategische toekomst van het bedrijf, en hoe de Nederlandse overheid dit kan faciliteren. Dit zal
naar verwachting leiden tot grote politieke keuzes (met brede impact op de klimaattransitie),
bijvoorbeeld over de noodzaak tot ophoging van de caps, het openstellen van een aanvullende
SDE++-ronde, en/of versnelde druk op de EC om DRI subsidiabel te maken op hetzelfde niveau
als CCS.

 Voor de kortere termijn zijn er nog twee discussies over ten aanzien van de SDE++ zelf.
o De eerste discussie betreft de verwachte prijs van CO2 onder het ETS. Sinds het uitkomen

van de KEV vorig jaar, is de verwachte prijs gestegen van ongeveer 46 euro per ton naar
ongeveer 86 euro per ton. Het aanpassen van de regeling op dit punt heeft grote
gevolgen, zowel voor het budgetbeslag van alle industrieprojecten (substantieel lager)
als voor de rangschikking van de projecten vis-a-vis projecten in andere sectoren (veel
beter).

o Vanwege het punt van de rangschikking, verwacht K&E veel weerstand op het aanpassen
van de regeling, ook omdat dit een afwijking van de eerder overeengekomen regels is.
Wij hebben aangegeven dat wat ons betreft het niet aanpassen van de regeling op dit
punt onhoudbaar is, gegeven het enorme onnodige budgetbeslag dat dit zou betekenen
(mogelijk tot meer dan een miljard euro, afhankelijk van het aandeel van CCS in de SDE++
en de bedragen waartegen deze worden ingediend). Dit discussiepunt moet worden
beslecht vóór de publicatie van de SDE++-regeling (verwacht binnen enkele weken).

o De tweede discussie betreft de boete die een partij moet betalen als zij een beschikt
project niet realiseren. Het is waarschijnlijk dat dit jaar een grote aanvraag over de grens
van het budget heen gaat: óf een aanvraag van de Zeeuwse partijen, óf van TSN. Deze
partijen zouden dan volgend jaar een aanvullende aanvraag kunnen indienen. De
budgetten zijn in elk gegeven jaar waarschijnlijk onvoldoende ruim om voldoende
zekerheid te hebben dat zij hun project überhaupt in één ronde beschikt kunnen krijgen.
Daarom lijkt het onredelijk om van hen een boete te eisen voor non-realisatie als zij in
een volgende SDE++-ronde niet een volgend deel van hun budget beschikt kunnen
krijgen, bijvoorbeeld door concurrentie vanuit andere technieteken.

o K&E ziet deze problematiek ook. Wij zijn op dit moment met K&E en WJZ in gesprek om
hiervoor een oplossing te vinden. Dit kan mogelijk zijn dat er een brief wordt verstuurd
vanuit EZK dat EZK in een dergelijk voorkomend geval niet voornemens is de boete te
innen.



Samenhang met zoektocht naar aanvullende CO2- reductiemogelijkheden 
 Met het oog op de Urgenda-kwestie en de mogelijke ophoging van nationale doelen is er een

nieuwe discussie ontstaan over aanvullende CO2-reductiemogelijkheden. Door K&E werd in
eerste instantie ‘de optie van FNV en Urgenda’ genoemd als mogelijke versnelling. Wij hebben
echter bij K&E aangegeven dat dit tov de CCS-route tot een lagere realisatie van gereduceerde
Mtonnen leidt.

 Er is echter wel de optie van een gecombineerd project van én extra CCS, én een DRI/  Wij
hebben hierover zeer verkennende eerste gesprekken gevoerd met TSN. Naar huidige inschatting
kan een combinatie van projecten leiden tot ongeveer 1.5 – 2 Mton aanvullende reductie vanaf
ongeveer 2028. Omdat de projecten impact hebben op elkaar, zijn deze naar verwachting niet zo
kostenefficiënt als de ‘base case’ van TSN, maar in de context van het KA gaat het waarschijnlijk
nog altijd om relatief kostenefficiënte tonnen.

 Complicerende factoren daarbij zijn:
o De onzekerheden in de ‘base case’: lukt het TSN om voldoende subsidie te krijgen om

überhaupt het CCS-project rendabel te krijgen?
o De onzekerheid omtrent de mogelijkheden vanuit Europa om OPEX-steun te geven aan

technieken als DRI en  Zonder OPEX-steun is het niet duidelijk dat de onrendabele
toppen van deze projecten afgedekt kunnen worden.

o De aanvullende subsidie buiten de SDE++ die hiervoor vrijgemaakt zou moeten worden,
ook irt tot de begrenzingen die daarvoor zijn opgesteld in het KA (zoals de 550 miljoen
euro aan maximale kasuitgaven in 2030).

 Vanwege deze complicerende factoren is TSN tot op heden terughoudend met het verder
uitwerken van deze casus – zij richten hun capaciteit nu op het versterken van de ‘base case’. Dit
betekent ook dat er nog beperkt ruimte is om hierbij andere delen van het Rijk mee te nemen
(I&W, onderdelen K&E) om een breder beeld van de voordelen en mogelijkheden tot
ondersteuning van een dergelijk optie scherp te krijgen.

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

Relatie EZK- TSN & afspraak met Hans van den Berg 
 Op dit moment is de relatie met het bedrijf, ondanks enkele stevige discussies over de financiële

ondersteuning van de overheid bij de uitvoering van de CCS-casus, goed. Bij het bedrijf ziet men
ook de problematiek van de te maken (politieke) keuzes dit najaar, mocht het niet lukken om het
hele project via de SDE++ gehonoreerd te krijgen, aankomen.

 TSN wil mede daarom op korte termijn een gesprek tussen Hans van den Berg en jou organiseren
om o.a. beelden te delen over de discussies rondom de toekomst van het bedrijf die mogelijk dit
najaar zullen volgen. Wij adviseren je dit gesprek aan te gaan.

 Een belangrijk vraagpunt van onze zijde daarbij is dat we al lang wachten op een geüpdatete en
gedegen doorrekening van de business case van TSN en de impact van de laatste versie van de
CCS-case en de alternatieven. TSN geeft aan hierover in overleg te zijn met de aandeelhouder, en
deze cijfers binnen enkele weken te kunnen geven. Dit is echter al enkele maanden de status.

 Zonder deze cijfers is de zekerheid waarmee wij uitspraken kunnen doen over de verschillende
cases beperkt. Bovendien vormen de cijfers belangrijke input in de discussie over de strategische
toekomst van het bedrijf, die wij ook regelmatig met TSN voeren.
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2. Druk op omgeving: gezondheid, milieu en de betrokkenheid van I&W
 Naar verwachting presenteert TSN dinsdag de concretisering van de Roadmap+. Deze moet

inzicht geven in de timing en de omvang van de effecten van het plan op overlast en uitstoot.
 Met de aanklachten van meer dan 1000 omwonenden en voormalig werknemers, gecoördineerd

door advocate Benedicte Ficq, is er intussen een nieuw dieptepunt gekomen in de verhoudingen
tussen Tata Steel en de directe omgeving van het bedrijf.

 Vooralsnog blijven de omliggende gemeenten en de provincie zich inspannen voor een duurzame
toekomst van het bedrijf in IJmuiden. De provincie lijkt vooralsnog ook mee te werken aan de
toepassing van de PCR om de CCS-route voor TSN mogelijk te maken. I&W laat zich nog in de
meest felle bewoordingen uit over de toekomst van het bedrijf (stas I&W twee weken geleden:
“De staalsector zal schoner en groener moeten worden en dan is dat aan het bedrijf zelf om te
bepalen of ze dat kunnen in Nederland”).

 I&W is eerstverantwoordelijk departement voor deze problematiek. Op werkvloerniveau is het
echter vooralsnog lastig om de juiste mate van betrokkenheid van I&W te krijgen. Hoewel bij
I&W het belang van het probleem wordt onderschreven, wordt er ten aanzien van concrete
discussies over oplossingen veelal verwezen naar kaders, de mogelijkheden van de provincie om
strenger te handhaven en het feit dat het voor I&W geen gebruik is om hierover direct met
bedrijven te spreken.

 Hoewel dit in de basis een begrijpelijke houding is, lijkt hiermee niet het grote specifieke belang
van deze casus en de gevolgen voor de omwonenden te worden erkend. Indien er hier, zoals de
omwonenden vrezen, sprake is van specifieke, grote schade door toedoen van de uitstoot, past
het niet meer om alleen te verwijzen naar Europese regels en algemene oplossingen, maar moet
ook actief worden gekeken naar wat er vanuit de overheid gedaan kan worden om het probleem
op de zeer korte termijn op te lossen.

 Hier zit ook een samenhang met het voorgaande punt over de toepassing van een DRI en een
 Deze opties kunnen leiden tot het snel sluiten van de KGF-2, een belangrijke steen des

aanstoots voor de omgeving. De voordelen van deze optie op de vlakken van milieu, gezondheid
en overlast zijn minstens zo belangrijk als de voordelen op het vlak van CO2. Vooralsnog lijkt de
capaciteit om actief mee te denken bij I&W over een dergelijke oplossing echter minimaal. De
betrokkenen ontberen in onze perceptie de tijd of de inhoudelijke kennis om hier een actieve rol
in te spelen.

 Met het oog op de grote belangen van en risico’s aan deze casus, blijven wij onze zorg op dit vlak
op alle niveaus bij I&W bekend maken.

3. Economische veiligheid: voldoende middelen?
 Zie notitie in bijlage.
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Parafenroute 

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

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

I&W over de toekomst van het staalbedrijf.

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Onzekerheid of ondersteuning in de vereiste omvang überhaupt
haalbaar is. De verplichtingsbudgetten voor de SDE++ én de in het
Klimaatakkoord (KA) overeengekomen plafonds voor subsidiëring van
CCS leiden ertoe dat het niet zeker is dat Tata Steel Nederland
voldoende ondersteuning kan krijgen voor CCS. Hoewel de exacte
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omvang en bedragen waarvoor TSN een subsidieaanvraag indient nog 
niet zeker zijn, gaat het om maximaal 5 Mton en meer dan 7 miljard 
euro aan verplichtingenbudget. Het totale budget van de SDE++ dit 
najaar is 5 miljard euro. De plafonds voor subsidies voor CCS zijn met 
het Klimaatakkoord vastgesteld op 3 Mton voor de elektriciteitssector 
en 7,2 Mton voor de industriesector – TSN stoot in beide sectoren uit 
en kan dus onder beide plafonds indienen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Strategische toekomst van Tata Steel Nederland en Economische Veiligheid

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

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

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

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

 en economische veiligheid. 


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publiek belang Hoe mogelijk beïnvloed door 
overname? 

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

Nationale 
veiligheid 

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

sensitieve technologie die
raakt aan nationale veiligheid

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

Hiermee lijkt dit belang niet in het 
geding. 

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

(ogv peildatum)
 Directe

investering staat
in bedrijf

 Voorwaarden in
subsidiebeschikkin
gen

 Informele
gesprekken
overnamepartners

(Bedrijfs) 
economische  
afhankelijkheid 
van een politiek 
gedreven actor. 

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

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

 Directe
investering staat
in bedrijf

 Informele
gesprekken
overnamepartners

 Voorwaarden in
subsidiebeschikkin
gen

Werkgelegenheid, 
verdienvermogen 
& innovatiekracht 

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

 Directe
investering staat
in bedrijf



Pagina 13 van 13 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid 

Kenmerk 
DGBI-TOP / 21147946 

investeringen de volgende 
publieke belangen van TSN in het 
geding komen: 
 Volgens Oxford Economics

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

 Belangrijke basisindustrie met
veel links naar rest van
industrie NL

 WEF Lighthouse (innovatie)

 Informele
gesprekken
overnamepartners

 Voorwaarden in
subsidiebeschikkin
gen

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

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

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

 Directe
investering staat
in bedrijf

 Informele
gesprekken
overnamepartners

 Voorwaarden in
subsidiebeschikkin
gen



Voorbereiding Progress Meeting met Tata Steel Nederland 

Agenda 
TSN heeft de volgende punten op de agenda gezet: 

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

Appreciatie/spreekpunten per punt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

over mogelijkheden om DRI te subsidiëren.

288



d. De slide met doorrekeningen van de alternatieven is zeer interessant. Je kan hen
hierbij vragen naar vier zaken:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) Interaction going forward
a. Hier zullen ze aangeven ook het contact tussen Hans vd Berg en Focco te willen

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

om kwesties budget voor te leggen.



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

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

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

termijn (en dit keer echt) de financiën met ons gaat delen. Dit sleept te lang, en is een
zorg met het oog op het voortzetten van de vertrouwelijke gesprekken die we met
elkaar voeren. Dit is op werkvloerniveau ook al verschillende keren aangegeven, en
zullen we ook meegeven in het aanstaande gesprek tussen Focco en Hans van den
Berg.
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Bijlage 
1 Geachte Voorzitter, 

Op 30 maart jl. heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat uw Kamer 
de Expression of Principles die hij met Tata Steel Nederland heeft ondertekend 
toegestuurd (Kamerstuk 32 813, nr. 677). Op 22 april jl. heeft de minister van 
Economische Zaken en klimaat op verzoek van uw Kamer aangegeven wat de 
gevolgen waren van het controversieel verklaren van deze afspraken (Kamerstuk 
29 826, nr. 129). Naar aanleiding van deze brieven heeft uw Kamer een 
Schriftelijk Overleg belegd. Met de bijlage bij deze Kamerbrief beantwoord ik, 
mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en 
Energie en de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat, de vragen die uw 
Kamer in het Schriftelijk Overleg gesteld heeft.  

Het lid Van der Lee (GroenLinks) heeft in de Regeling van Werkzaamheden van 
18 mei jl. daarnaast gevraagd om een Kamerbrief waarin ik de gevolgen van het 
voorstel van FNV voor een alternatieve verduurzamingsroute van Tata Steel op de 
SDE++ toelicht. Daarbij heeft het lid Van der Lee ook gevraagd of het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) een beoordeling kan maken van de alternatieve 
plannen van FNV. Hieronder ga ik nader in op deze vragen.  

FNV heeft reeds een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar de plannen 
aangekondigd. Tata Steel Nederland heeft hieraan haar medewerking toegezegd. 
Dit juich ik toe. Het is goed dat alle informatie onafhankelijk bekeken wordt. Ik 
heb naar aanleiding van het verzoek van uw Kamer PBL gevraagd een appreciatie 
te geven van de haalbaarheidsstudie voordat ik deze aan uw Kamer doe 
toekomen. PBL heeft echter aangegeven dit verzoek niet in te willigen, gelet op de 
capaciteit en het grote aantal andere verzoeken dat in diezelfde periode loopt, 
waaronder de voorbereiding en publicatie van de Klimaat- en Energieverkenning 
2021.  

Het kabinet verwacht de regeling voor de SDE++ 2021 binnen enkele weken naar 
uw Kamer te sturen. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek zie ik 
geen impact op de vormgeving van de SDE++ dit najaar. Dit laat uiteraard 
onverlet dat als het onderzoek tot nieuwe inzichten leidt ik deze met alle 
betrokkenen zal bespreken. Als er redenen zijn om in de toekomst aanpassingen 
aan het instrumentarium te doen of nader te onderzoeken, zal ik mijn voornemens 
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daartoe met uw Kamer delen. Ik benadruk daarbij dat het toevoegen van nieuwe 
opties aan de SDE++, mocht dit gewenst zijn, een proces is dat zorgvuldig 
onderzoek, openbare consultatie en Europese toestemming vereist, en dat dit niet 
in een tijdsbestek van enkele weken of maanden kan gebeuren. 

Ik dring er bij alle betrokken partijen op aan dat de onafhankelijke 
haalbaarheidsstudie deze zomer moet worden afgerond, zodat eventuele inzichten 
zo snel mogelijk meegenomen kunnen worden in de plannen van het bedrijf. 
Daarbij vind ik het belangrijk om de verdeling van rollen zuiver te houden: het 
Rijk gaat over het instrumentarium van wetgeving en subsidies, waarbinnen het 
uiteindelijk aan de bedrijven zelf is om afwegingen te maken en tot een optimale 
reductie van CO2 te komen.  

Stef Blok 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 



Stas EZK over FNV plan m.b.t. “groen staal” (TSN) 

Spreekpunten 
 Goed dat deze bijeenkomst er is, en goed dat er aandacht is van zoveel partijen voor dit

belangrijke onderwerp.
 In navolging van mijn voorgangers, en samen met mijn collega’s de minister van EZK en de

staatssecretaris van I&W, ga ik me de komende tijd hard maken voor een duurzaam
staalbedrijf in IJmuiden.

 Daarbij staan voor mij twee doelen centraal – ik denk eigenlijk net zoals voor FNV:
o Ten eerste: het bedrijf moet schoner. Dat betekent zowel het terugdringen van de CO2-

uitstoot, als het terugdringen van schade en overlast voor de omgeving en milieu.
o Ten tweede: de banen moeten voor IJmuiden behouden blijven. Dat betekent dat de

verduurzamingsslag hier, in Nederland, gemaakt moet worden en we staalproductie
niet naar het buitenland willen verplaatsen.

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

 Daarbij moeten de opties, zoals FNV terecht schetst, beoordeeld worden op hun bijdrage aan
de verschillende doelen:

o De klimaatdoelen voor 2030 uit het klimaatakkoord – en dan vooral de 49% reductie in
totaal, waaraan Tata Steel een forse bijdrage moet leveren en ook een forse bijdrage
heeft toegezegd. Het is voor mij een voorwaarde voor alle plannen dat de
klimaatdoelen voor 2030 gehaald worden.

o De klimaatdoelen voor 2050 – uiteindelijk moeten we naar volledig CO2-neutrale
staalproductie toe.

o Maar voor de kortere termijn is het ook van belang dat alle zorgen bij de omgeving
over gezondheid en milieuoverlast geadresseerd worden.

o Het spreekt voor zich dat alle opties ook technisch haalbaar moeten zijn, en niet tot té
hoge kosten voor de klimaattransitie mogen leiden.

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

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

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

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

Op dit moment zijn er nog een aantal belangrijke vraagstukken over deze techniek. FNV en Tata 
Steel Nederland laten onafhankelijk onderzoek doen, omdat ze het niet eens zijn over enkele 
belangrijke parameters, zoals de totale hoeveel CO2 die met deze techniek vóór 2030 kan worden 
gereduceerd (volgens Tata substantieel minder dan met CCS, volgens FNV ongeveer net zoveel), 
de kosten, de onzekerheden rondom de techniek, etc.  
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Verslag: Kamerdebat Tata steel op 10-06-2021 

 Het debat kende vanwege de (te) korte tijd maar 1 termijn. De Stas is in haar
beantwoording vrijwel niet aan het kopje tata steel toegekomen, dus de antwoorden zullen
in belangrijke mate schriftelijk volgen.

 De Kamerleden hadden de volgende vragen:

o PVDA:

 goed dat FNV meedenkt, gaat de staatssecretaris ook bij andere bedrijven
zorgen voor betrokkenheid medewerkers?

 Gaat de Staatssecretaris zich nauw betrekken bij het onderzoek door FNV
en Tata Steel?

 (later in interruptie) kan, in afwachting van het onderzoek, CCS uit de
SDE++ gehaald worden?

o VVD

 Is de stas bereid toe te zeggen dat het onderzoek er komt, en dat daarin
breed alle aspecten worden meegenomen?

 (later in een interruptie) blijft de overheid wel nauw genoeg aangehaakt?

o GL

 Kan de stas een overzicht geven van de mis-match tussen de vragen van
de industrie en het instrumentarium, zodat de TK hier in openheid over kan
spreken?

o CDA

 Is de minister bereid om maatwerkafspraken te maken met bedrijven,
conform Expression of Principles?

 (terloopse toevoeging) van mij mogen de afspraken meer bindend.

o SP

 Miljoenen subsidie naar Tata Steel, en nog steeds zwarte sneeuw. Wat is de
reflectie van de staatssecretaris hierop?

 De stas had maar kort de tijd voor haar beantwoording, daarin gaf ze aan

o Blij te zijn met betrokkenheid FNV

o Voorlopig CCS absoluut niet uit SDE++, dat hebben we gewoon nodig

o Zal kijken naar hoe het nu gaat met het onderzoek en of de overheid nauw genoeg
betrokken is, daar kom ik schriftelijk op terug

 

Enthousiasme van VVD tot Milieudefensie over verduurzaming Tata 
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DEN HAAG (ANP) - Kamerleden van links tot rechts reageerden enthousiast op een door vakbond 
FNV opgesteld plan voor de verduurzaming van Tata Steel IJmuiden. Op het Plein voor de Tweede 
Kamer namen enkele volksvertegenwoordigers van VVD, D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA 
donderdagochtend een petitie in ontvangst. Ook Milieudefensie schaart zich achter het plan. 

FNV pleit in het plan voor snellere verduurzaming van het staalbedrijf. Groene stroom, aardgas en 
later ook waterstof kunnen binnen vijf jaar grotendeels het huidige productieproces op kolen en 
grijze stroom vervangen. Dat zorgt voor fors minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Om de kosten 
van zo’n 1,4 miljard euro te kunnen dragen is de steun van de overheid nodig. 

VVD-Kamerlid Silvio Erkens complimenteerde FNV en de ongeveer twintig aanwezige medewerkers 
met dit "mooie plan". "Snellere verduurzaming is goed. We moeten nu gaan kijken of het plan 
haalbaar is." Erkens zei Tata te willen behouden. "Liever duurzaam staal uit Nederland dan vuil 
staal uit China." 

Ook demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) nam 
het woord tijdens de bijeenkomst. Zij sprak niet haar steun uit voor het plan, maar zei wel 
hetzelfde doel na te streven. "Het staalbedrijf verduurzamen om zo schoner te worden en de banen 
hier te houden." De staatssecretaris zei een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek naar de 
plannen af te wachten. 

FNV zet zich met het plan in voor duurzaamheid qua leefomgeving en banen. Volgens voorzitter 
Tuur Elzinga is het nu of nooit. "Tata raakt draagvlak kwijt. Het staat als grote uitstoter onder druk 
van de omgeving en klimaatdoelen." 

Volgens directeur Donald Pols van Milieudefensie zijn de nieuwe voornemens "technisch en 
economisch uitvoerbaar", maar wordt het politiek gezien een probleem. "Politici kiezen met de 
huidige subsidies voor CO2-opslag voor de luie oplossing. Dat verandert niets voor de fijn- en 
stikstof." 



Voorbereiding gesprek met CEO Tata Steel Nederland Hans van den Berg 

Agenda 
Op dinsdag 15 juni spreekt u van 14:00 tot 15:00 met de CEO van Tata Steel Nederland, de heer 
Hans van den Berg. Met Tata Steel Nederland hebben wij de onderstaande agenda besproken:

1. Stand van zaken m.b.t. de splitsing van Tata Steel UK en Tata Steel NL
2. FNV-plan: aanpak nader onderzoek en mogelijke gevolgen onderzoek voor

duurzaamheidstraject Tata Steel
3. Samenhang energietransitie en hinderdossier
4. Problematiek CCS in SDE++
5. Mogelijk bezoek MEZK aan Tata IJmuiden en daar o.a. ook een digitaal overleg met de heer

Narendran

Hieronder geven wij kort per punt een annotatie mee. 

1. Stand van zaken m.b.t. de splitsing van Tata Steel UK en Tata Steel NL
Het ziet er naar uit dat binnenkort meer duidelijkheid komt over de opdeling van Tata Steel Europe
in een Tata Steel Nederland en een Tata Steel UK. Tata Steel wil deze week een voorstel over de
splitsing bespreken met de Europese ondernemingsraad. Volgend week zal dan een adviesaanvraag
neergelegd worden bij de Centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland. Er zijn overigens
nog geen ontwikkelingen voor wat betreft een koper voor TSN.

2. FNV-plan: aanpak nader onderzoek en mogelijke gevolgen onderzoek voor
duurzaamheidstraject Tata Steel

 Naar verwachting zal CEO TSN u vragen naar uw visie op hoe de overheid om zal gaan met
specifieke uitkomsten van het onderzoek. U kunt aangeven dat:

o Wij, zoals de staatssecretaris en minister inmiddels publiekelijk hebben uitgesproken,
de uitkomsten van het onderzoek serieus zullen nemen. Het is dus van belang dat het
gaat om een gedegen onderzoek, waarin breed alle afwegingen (milieu, CO2,
betaalbaarheid, verdeling kosten technische haalbaarheid, etc) worden meegenomen.
Tegelijkertijd is ook tempo van belang. U kunt vragen hoe de vorderingen richting een
opdracht gaan.

o Tata Steel Nederland heeft aangegeven ook te denken aan een publicatie van de
verschillen van inzicht tussen Zeester en Tata Steel Nederland (dus zonder opdracht
aan een derde partij). Wij hebben aangegeven dit geen verstandig idee te vinden,
gegeven de brede belangstelling voor het onafhankelijke onderzoek dat inmiddels is
ontstaan.

o Inhoudelijk zien wij nog geen aanleiding om een grotere rol te spelen dan eerder
gecommuniceerd bij het onderzoek. De staatssecretaris heeft in het commissiedebat
klimaat en energie wel aangegeven nog eens na te gaan of een grotere rol vanuit EZK
wenselijk is.

3. Samenhang energietransitie en hinderdossier
 De keuze voor een route voor CO2-reductie heeft ook impact op het al dan niet vervroegd

sluiten van de Kooks- en gasfabriek 2 (KGF2). De KGF2 is in de perceptie van de omgeving een
zeer belangrijke bron van overlast en gezondheidsschade. Bij toepassing van een DRI-plant
komt de sluiting van de KGF2, nu voorzien voor de periode 2030-2035, naar voren richting
2027.

 Er zijn echter ook andere routes waarmee de KGF2 eerder dicht zou kunnen, dan wel de impact
sterk zou kunnen worden teruggebracht. Een belangrijk deel van de impact-reducerende
maatregelen zitten in de recent aangekondigde concretisering van de Roadmap+.

 Wij willen graag op korte termijn verder spreken met Tata Steel Nederland over de optie om,
naast toepassing van CCS, ook een Scrap Metal Unit neer te zetten. Deze route levert 1.5-2
Mton extra reductie op bovenop 5 Mton CCS. Daarmee zou ook de KGF2 eerder dicht kunnen.

 Ook aan deze route kleven nog grote onzekerheden en nadelen. Echter, het is wel van belang
om samen met I&W en PNH een gedeeld technisch beeld te hebben van hoe zo’n oplossing
eruit kan zien. Tata Steel Nederland durft echter pas bij een zeer hoge mate van zekerheid de
plannen aan deze partijen te presenteren, vanwege de huidige ontstane publieke discussie over
de optimale route voor verduurzaming.

 U kunt benadrukken dat:
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o Hoewel we de terughoudendheid vanuit de huidige situatie goed kunnen begrijpen, er
voor alle partijen kansen liggen als alle opties op tafel komen te liggen, waarbij ook
een nog ambitieuzere aanpak hoort.

o Dit ook van belang is met het oog op het toenemende vertrouwen tussen Tata Steel
Nederland en de andere betrokken overheden. Op de middellange termijn is dit
vertrouwen een belangrijke factor voor het kunnen functioneren van TSN in de
omgeving.

o We begrijpen dat er goed moet worden gekeken naar de onrendabele top van deze
projecten. We kunnen daarin natuurlijk geen toezeggingen doen. Wel is het zo dat een
project dat meerdere publieke belangen dient (in dit geval milieu, CO2-reductie,
circulariteit en een groot werkgelegenheidsbelang) breder binnen de overheid zal
moeten worden besproken om een goede inventarisatie te kunnen doen ten behoeve
van eventuele financiering van dergelijke projecten. Hiervoor zal TSN dus ook bereid
moeten zijn om breder de technische aspecten van mogelijke projecten te bespreken.

4. Problematiek CCS in de SDE++
 Zoals eerder met u besproken zijn er verschillende bottlenecks voor ondersteuning van het

project van Tata Steel Nederland in de SDE++. Deze bottlenecks kunnen niet allen worden
opgelost zonder aan de belangen van anderen (zoals de belastingbetaler of de andere indieners
van de SDE++) recht te doen.

 Voorbeelden van nog niet opgeloste bottlenecks zijn:
o De omvang van het budget in relatie tot de omvang van het project (met potentieel

budgetbeslag van over de 7 miljard).
o De mogelijkheden om voor het project ‘gestapeld’ subsidie aan te vragen, dat wil

zeggen, een deel van het budget in deze ronde en een deel in de volgende ronde (hier
werken we aan met K&E, maar zitten nog een aantal discussiepunten in). Belangrijk
element daarbij is de bankgarantie die CCS-partijen moeten afgeven als zij een
subsidiebeschikking accepteren: TSN wil niet het risico lopen tegen een forse boete aan
te lopen omdat zij geen ondersteuning kunnen krijgen voor een tweede, noodzakelijk
deel van hun project.

o De transport- en opslagindicatie en de exacte criteria waaraan deze getoetst zal
worden (hier werken we in samenwerking met RVO en de betrokken CCS-partijen aan).

 U kunt aangeven dat:
o Er voor wat betreft het budget nu weinig mogelijk lijkt (wij adviseren niet TSN mee te

nemen in de hierover nog lopende interne discussie, en dit hebben wij tot dusver ook
niet gedaan.

o Er natuurlijk wel wordt gekeken wat er gedaan moet worden met projecten die wel
publiek wenselijk zijn maar die dit najaar bij een té grote belangstelling niet aan bod
kunnen komen. Dit is geen eindpunt, wat de overheid betreft. Daarbij zal de houding
van een volgend kabinet ten opzichte van CCS wel een belangrijke impact hebben.

o Er hard gewerkt wordt aan de andere issues, zoals het stapelen en de transport en
opslag indicatie.

5. Mogelijk bezoek MEZK aan Tata IJmuiden:
 Tijdens het regulier overleg tussen EZK (o.l.v. David) en Tata kwam aan de orde een

kennismakingsgesprek van MEZK met de CEO van Tata Steel Limited, de heer
Narendran.

 Tata wil dit gesprek heel graag hebben om hun grote baas goed betrokken te houden
bij de verduurzamingsopgave van TSN. De minister zou dan wat warme woorden
kunnen uiten in de richting van Narendran en Tata. EZK blijft aandacht houden voor
Tata en ziet graag dat TSN doorgaat met het uitvoeren van de verduurzamingsopgave
en de Roadmap+.

 BBR laat weten dat de minister heeft aangegeven ook graag werkbezoeken af te willen
leggen bij o.a. energie-intensieve industrie, een bezoek aan het Tata-terrein zou dan
een mooi aanknopingspunt/combi kunnen zijn (waarbij het gesprek met Narendran zelf
dan natuurlijk virtueel, maar bijv. op locatie gevoerd kan worden).

 Dit wordt nog met het Renate Krommenhoek besproken.

Tot slot 
 Wij adviseren u bij TSN nogmaals te benadrukken dat het van belang is dat zij ons inzicht

geven in de ‘forward looking financials’ van het bedrijf bij de verschillende projecten. TSN geeft
op werkvloerniveau nu al maanden aan dat we ‘nog één/twee weken moeten wachten’ omdat
er nog wat laatste punten met de aandeelhouder moeten worden gladgestreken. Dit vormt een
risico voor ons vertrouwen in het project: wij hebben dat inzicht nodig om de wenselijkheden



en noodzakelijkheden van publieke ondersteuning bij eventuele aanvullende projecten goed te 
kunnen inschatten.  



Voorbereiding stuurgroep Tata Steel Nederland op 16-06-2021 

EZK deelname:  

TSN:  

De agenda voor de stuurgroep met Tata Steel Nederland (16 juni, 13:00) bevat de volgende 
onderwerpen.  

1 Recap previous meetings 

 Het lijkt erop dat FNV en Tata Steel Nederland aansturen op een gezamenlijke beoordeling
van de verschillende opties (door TSN en FNV zelf), in plaats van een volledig onafhankelijk
onderzoek. Het lijkt erop dat dit ook besproken is in het gesprek met Focco gister. Dit lijkt om
verschillende redenen mogelijk geen verstandig idee:

o Hoewel het goed is dat deze partijen met elkaar praten, kan een gezamenlijk
document van hen niet de ontstane impasse in het publieke debat doorbreken.
Daarvoor zijn er teveel partijen inmiddels bij betrokken, die FNV onvoldoende
technische kennis en Tata Steel Nederland te weinig onafhankelijkheid zullen
toedichten.

o Er is geen reden om te verwachten dat de partijen enorm veel nader tot elkaar zullen
komen. Zeester en Tata Steel Nederland zijn al maanden in gesprek over de
verschillende technische opties, en komen eenvoudigweg tot verschillende inzichten.
Als de uitkomst van het onderzoek dat weer oplevert, moeten we dan nog beginnen
aan een onafhankelijk onderzoek. Dat zal met het oog op de SDE++-ronde dit najaar
te laat zijn.

2. Decarbonization routes

 Het lijkt erop dat TSN intern de draai aan het maken is richting een voorkeur voor de DRI-
route, mede in het licht van de publieke druk. Je kan aangeven dat het bedrijf hier
uiteindelijk zelf over gaat. Wij hebben nog geen nieuwe gegevens op basis waarvan wij de
opties zelf anders zouden beoordelen. Je kan hen vragen of die nieuwe gegevens er wat hen
betreft wel zijn. Ook het punt van de doorlopend wijzigende routes speelt hier: op enig
moment zal TSN een keuze moeten maken.

 Innovation Fund aanvraag lijkt te worden uitgesteld. Indien dit gister nog niet aan de orde is
gekomen, kan je vragen of men zeker weet dat dit een verstandig idee is: dit kan hun
indiening in de SDE++ dit najaar mogelijk minder competitief maken. Het is ook geen positief
teken voor het doorlopen van de CCS-route dit najaar, bijvoorbeeld ook met het oog op de
PCR.

3. FNV plan

 Zie opmerkingen bij 1.

4. EBN/Athos

 Hier komen o.a. de discussies over het SDE++ budget weer terug. Onze lijn hierop is
vooralsnog niet veranderd: een ophoging van het SDE++-budget voor dit najaar is nu niet aan
de orde.

 Daarnaast lijkt TSN wederom te willen spreken over de structuur van Athos en Aramis. Wij
weten niet precies wat de insteek van TSN hierin is.
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Issue Wat staat erover in EoP Vervolgstappen  (Actiehouder; timing) 
CO2-reductie  TSN is developing a roadmap of decarbonisation projects

(the "Projects"), with currently foreseen as key initial
project Everest for carbon capture and storage

 TSN reviews options to achieve its ambition of such CO2

reduction by 2030, recognising that the political targets
may be subject to change, and makes an effort to raise its
ambition of CO2 reduction by 2030 from 30% to 40%,
thereby reducing CO2 emissions by 5.0 Mt/a

 TSN is willing to explore potential flexibility options that
possibly could further contribute to reaching the
Netherlands' Paris Agreement commitments and Dutch
Climate Agreement goals for 2030

 TSN's decarbonisation roadmap also includes potential
options for the period after 2030, such as HIsarna® and

 TSN ontwikkelt een routekaart van decarbonisatieprojecten
(de "Projecten"), met  

voor het afvangen en 
opslaan van koolstof 

 TSN bekijkt de mogelijkheden om haar ambitie van een
dergelijke CO2-reductie in 2030 te realiseren, onderkent dat
de politieke doelstellingen aan verandering onderhevig
kunnen zijn, en spant zich in om haar ambitie van CO2-
reductie in 2030 te verhogen van 30% naar 40%, waardoor
de CO2-uitstoot wordt verminderd met 5,0 Mt/a

 TSN is bereid potentiële flexibiliteitsopties te onderzoeken
die mogelijk verder kunnen bijdragen aan het behalen van

 Monitoren knelpunten in uitvoering projecten CO2-
reductie (TSN iom EZK; doorlopend)

 Aangeven wat de mogelijkheden zijn voor aanvullende
CO2-reductie, inclusief wat daarbij de ‘ask’ aan de
overheid is (TSN; binnen 2 weken)

 Onderzoeken hoe dit te koppelen valt aan milieuopgave,
en welk moment voor te leggen aan politiek,
besluitvorming waar nodig en mogelijk koppelen aan
formatie (EZK, PNH, I&W; zsm na aanlevering case door
TSN)

10.1.c

10.1.c



de afspraken van het Akkoord van Parijs en de doelen van 
het Nederlandse Klimaatakkoord voor 2030 



Financiën, 
Europa &  
SDE++-aanvraag 

 NL (…) recognizes the necessity of continued involvement
with industry to monitor whether the current instruments
are indeed suitable and sufficient towards [executing
climate agreement]

 ongoing dialogue to monitor whether TSN or other parties
are able to generate or provide funding on the basis of
existing instruments in order to realise the Projects,
including the possibilities of support through EU funds

 Parties believe that the ability to pass on ETS charges to the
market is essential for TSN's ability to fund its
decarbonisation process

 NL (…) will strive for a level playing field for its industry
both within Europe and globally;

 NL (…) onderkent de noodzaak van blijvende betrokkenheid
bij de industrie om te monitoren of de huidige instrumenten
inderdaad geschikt en afdoende zijn voor [uitvoering
klimaatakkoord]

 continue dialoog om te monitoren of TSN of andere partijen
in staat zijn om op basis van bestaande instrumenten
financiering te genereren of te verstrekken om de Projecten
te realiseren, inclusief de mogelijkheden van ondersteuning
via EU-fondsen

 Onderzoek wat door de markt en door de EIB te
financieren valt (TSN, indien nodig met meedenken van
EZK richting EIB; start komende weken, afgerond dit
najaar)

 Aanvraag SDE++ (TSN, met ondersteuning van RVO;
indiening in september/oktober)

 Inzet op beïnvloeding CBAM (EZK; dit jaar)
 Inzet op aanscherping ETS (EZK; dit jaar) 

10.1.c



 Partijen zijn van mening dat het vermogen om ETS-
heffingen door te berekenen aan de markt essentieel is voor
het vermogen van TSN om haar decarbonisatieproces te
financieren

 NL (…) streeft naar een gelijk speelveld voor zijn industrie,
zowel binnen Europa als wereldwijd

Gezondheid, 
hinder en milieu 
+ dialoog met
de omgeving

 address public environmental, hinder and health concerns,
maintain acceptance to operate, and continue public
dialogues

 TSN seeks to invest up to EUR 300 million in the reduction
of any adverse environmental and hinder impact on local
communities, including De-NOx on the pellet factory and
reduction of odour from the cokes oven and other projects

 publieke milieu-, hinder- en gezondheidsproblemen
aanpakken, acceptatie om te werken behouden en
openbare dialogen voortzetten

 TSN wil tot 300 miljoen EUR investeren in het verminderen
van eventuele nadelige gevolgen voor het milieu en hinder
voor lokale gemeenschappen, waaronder De-NOx op de
pelletfabriek en vermindering van de geur van de cokesoven
en andere projecten

 Concretere invulling Roadmap+ (TSN, iom PNH en I&W;
voor eind april slag met concretisering)

 Delen en uitvoeren communicatieplan met de omgeving
(TSN; gelijk op met concretisering Roadmap+)

 Verbeteren samenwerking tussen Tata Steel, betrokken
overheden en omgeving (allen; doorlopend)

Vergunningen 
CO2-opslag, incl 
infra 

 Efforts to create the necessary conditions for construction
of a CO2 transport and storage infrastructure

 Support in timely permitting

• Inspanningen om de noodzakelijke voorwaarden te
scheppen voor de aanleg van een CO2-transport- en
opslaginfrastructuur
• Ondersteuning bij tijdige vergunningverlening

 Brede verkenning infra transport en opslag (EZK iam o.a.
TSN; dit voorjaar)

 RCR voor infra (EZK; vanaf dit najaar)
 PCR voor vergunningen Everest (provincie; afhankelijk

van beweginen op milieu, hinder, gezondheid)

Waterstof  TSN's roadmap of decarbonisation projects includes project
H2ermes a 100 MW water electrolyser plant, producing up
to 15kton/a of green hydrogen for use at TSN in IJmuiden
and in the Amsterdam port region;

 Nadere gesprekken over hoe TSN kan bijdragen aan de
ontwikkeling van ‘de waterstofeconomie’ en wat
daarvoor qua infrastructuur nodig is (TSN & EZK iam
provincie)



 [NL will make] efforts towards the provision of access to a
functional hydrogen network

• TSN's roadmap van decarbonisatieprojecten omvat project
H2ermes, een 100 MW waterelektrolyserinstallatie, die tot 
15kton/a groene waterstof produceert voor gebruik bij TSN in 
IJmuiden en in de Amsterdamse havenregio; 
• [NL zet zich in] voor toegang tot een functioneel
waterstofnetwerk 

Stikstof  active facilitation by EZK of a dialogue regarding NOx-
projects and allowances allocation with the other levels of
government involved

• actieve facilitering door EZK van dialoog over NOx-projecten
en toewijzing van rechten met de andere betrokken overheden 

 Bevestigen standpunt intern salderen richting TSN
(Provincie iam EZK; komende weken)

 Onderzoeken of stikstofproblematiek als knelpunt voor
verbouwingen voor CO2-reductie daarmee inderdaad
weggenomen is (TSN iam EZK; komende weken)

 Standpunt innemen over extern salderen op basis van
juridische inzichten (PNH iam EZK; geen haast)

Organisatie 
werkgroep 

 envisages a coordinated government response, towards
which EZK will make efforts together with the other levels
of government involved.

• voorziet in een gecoördineerde overheidsreactie, waar EZK
zich samen met de andere betrokken overheden voor inzet 

 Elke twee weken werkgroep om voortgang op
bovenstaande punten te bespreken (EZK organiseert,
gemeenten, I&W en PNH nemen deel; doorlopend vanaf
nu)

 Regelmatige stuurgroep (EZK organiseert; doorlopend
vanaf nu)



Tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord heeft Greenpeace zich verzet tegen het 
grote deel CCS in de plannen voor CO2-reductie door de industrie. Volgens Greenpeace is CCS een 
dure manier om echte CO2-reductie uit te stellen. De kostbare aanleg van CCS-infrastructuur zou 
volgens de milieuorganisatie beter gebruikt kunnen worden om de industrie te verduurzamen.  

Ook Natuur en Milieu ziet een risico dat vervuilende bedrijven door CCS achterover gaan leunen en 
dat de techniek daarmee echte verduurzaming in de weg staat. 

Wat is EZK reactie op deze twee aantijgingen? 

CCS wordt gezien als een overgangstechnologie, en is geen doel op zichzelf. Zodra andere 
kostenefficiëntere methoden beschikbaar komen, wordt aangenomen dat daarop overgegaan zal 
worden en zal geen subsidie meer verstrekt worden.  

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat CCS een belangrijke maatregel is voor de industrie om 
haar CO2-uitstoot te verminderen. Het is een relatief goedkope maatregel (in euro’s per ton CO2) 
en kan ook op relatief korte termijn ingezet worden. 

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoeveel CCS er gesubsidieerd wordt (het 
plafond: 7,2 Mton industrie en 3,0 Mton elektriciteitssector), voor hoelang (een tijdshorizon; na 
2035 geen nieuwe SDE++-beschikkingen) en wie er subsidie krijgt (alleen die processen en 
sectoren waar geen kosteneffectief alternatief is; de zeef). 

Tata Steel en de Nederlandse overheid hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken om de 
uitstoot met 40% te verminderen in 2030, de negatieve impact op het milieu te verminderen en de 
bezorgdheid van het publiek aan te pakken 

 Er zijn verschillende technologische oplossingen om deze ambitie te realiseren, waaronder CCUS
en op DRI gebaseerde staalproductie

 Gezien de ambitie om 40% CO2 te verminderen tegen 2030 en de huidige technologische,
regelgevende en beleidsomgeving, geeft de investeringscase CCUS aan als de meest aantrekkelijke
optie voor TSN om zijn belofte van 5,0 Mt / a CO2-reductie te realiseren

De routekaart voor het koolstofarm maken van de economie kan worden geoptimaliseerd om 
rekening te houden met technologische, economische, politieke, commerciële en 
controleontwikkelingen, indien en wanneer dat nodig is  

Onafhankelijk van de gekozen oplossing heeft Tata Steel aanzienlijke overheidssteun nodig om 
zijn stappenplan voor het koolstofarm maken te financieren 

Had Tata Steel niet beter met waterstof kunnen verduurzamen dan met CCS? 

o CCS is een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord, en (ook volgens het IPCC)
nodig om de doelen voor de industrie in 2030 te halen. Binnen de kaders van het
Klimaatakkoord is het aan bedrijven zelf om de optimale route te kiezen. Het kabinet
staat daarmee achter toepassing van CCS door TSN.

o Toepassing van CCS bij Tata Steel leidt naar huidige inzichten tot veel meer CO2-
reductie op korte termijn dan de waterstofroute. Bovendien zijn de bespaarde tonnen
een stuk goedkoper. Ook is het helemaal niet duidelijk dat er ook genoeg groene
waterstof beschikbaar is voor alle toepassingen tegelijk; en Tata Steel is een hele grote
producent, dus zou in een keer heel veel waterstof gaan gebruiken.

o Het kabinet zet zich vol in voor het op gang brengen van de waterstofeconomie.
Onderdeel van de projecten van Tata Steel is ook grootschalige productie van
waterstof. Daar ben ik blij mee.



Vragen over gezondheid & Milieu: 

o Verduurzaming en CO2 reductie bij Tata Steel kunnen op de lange termijn goed samen
gaan met minder emissies en minder impact op gezondheid en milieu. Maar ook op de
korte termijn is aandacht nodig voor gezondheid, milieu en overlast voor de omgeving.

o Het is daarom goed dat Tata Steel eerder de Roadmap+ heeft aangekondigd. Daarmee
investeert Tata Steel tot 300 miljoen euro in het tegengaan van deze problematiek.
deze wordt nu verder uitgewerkt.

o Tegelijkertijd: er moet nog veel gebeuren om de zorgen van omwonenden weg te
nemen en de negatieve effecten op de gezondheid en het milieu te verminderen. Tata
Steel zegt toe hierover in gesprek te blijven met de omgeving.

 In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we het klimaatdoel in 2030 willen halen. Naast de
nationale CO2-heffing wordt hierop via de SDE++ gestuurd door die technologie te
stimuleren die kosten efficiënt is voor het behalen van het 2030 doel.

 CCS is een van die technologieën. Sommige technologie vergen nog een innovatieslag en
zijn nog niet geschikt voor grootschalige uitrol. Dit gaat onder andere over de genoemde
technologie zoals DRI. Via het innovatie instrumentarium en de DEI+ regeling wordt de
ontwikkeling van dergelijke technologie ondersteund. Via de jaarlijkse ‘zeef’ in de SDE++
wordt geborgd dat CCS alleen wordt gesubsidieerd daar waar geen kosten efficiënt
alternatief beschikbaar is.

 Daarnaast speelt ook de beschikbaarheid van voldoende groene stroom. De EU milieu
staatssteunkaders zien er scherp op toe dat gebruik van elektriciteit voor duurzame
technologie niet mag leiden tot extra uitstoot in de elektriciteitssector. Dit maakt dat de
ondersteuning van dergelijke technologie op dit moment nog beperkt mogelijk is.

 EZK kijkt nadrukkelijk in overleg met Brussel op welke wijze elektrificatie gestimuleerd kan
worden en welke waarborgen er nodig zijn om elektrificatie voldoende te kunnen
ondersteunen in het belang van de klimaatopgave van 2030 en 2050.

Op dit moment is staal maken op basis van aardgas in West Europa te duur. De technologie wordt 
in die landen toegepast waar heel goedkoop aardgas beschikbaar is: Rusland, USA, Midden Oosten 
etc 

In andere West Europese landen zullen staalbedrijven niet kunnen besluiten deze technologie te 
implementeren zonder substantiële subsidies.  

Landen waar dit aan de orde is hebben veelal geen/moeilijk(=duur) toegang tot CCS. Minister 
Wiebes schetste niet voor niets CCS mogelijkheden als een van de geografische voordelen voor de 
NL industrie. 



TSN 

Important contributor to Dutch economy 

 Tata Steel generated EUR 7.1 bn gross value added in 2017
 Direct contribution of ~20% to IJmond economy
 Integral part of the Noordzeekanaalgebied and Metropolitan Region of Amsterdam

Belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie 

• Tata Steel genereerde 7,1 miljard euro bruto toegevoegde waarde in 2017

• Directe bijdrage van ~20% aan economie IJmond

• Integraal onderdeel van het Noordzeekanaalgebied en Metropoolregio Amsterdam

Top-20 NL non-government employer + opportunities in decarbonisation 

 Tata Steel generates ~86.000 jobs in the Netherlands
 11.000 direct, 47.000 indirect and 28.000 induced jobs (total jobs in IJmond is 73.000 so

TSN is an important player)
 Decarbonisation projects will create further 700 jobs in the next 10 years in NL
 Top-5 manufacturing company in NL, based on FTE’s in 2018

Top-20 NL niet-gouvernementele werkgever + kansen in decarbonisatie 

• Tata Steel genereert ~86.000 banen in Nederland

• 11.000 directe, 47.000 indirecte en 28.000 geïnduceerde banen (totaal banen in IJmond is
73.000 dus TSN is een belangrijke speler)

• Verduurzamingsprojecten zullen de komende 10 jaar nog eens 700 banen opleveren in NL

• Top-5 maakbedrijf in NL, op basis van FTE's in 2018

Commitment to the IJmond region through education, innovation & connectivity 



 Education: Tata Steel Academy (2019 best MBO school of NL, for the process technology
curriculum) with 170 new pupils and 300-400 (new) internal employees per annum: EUR
25 mln. Education budget.

 Innovation: EUR 60 mln. R&D budget, 90 sponsored PHD’s/Postdocs; WEF industry 4.0
lighthouse status awarded to Ijmuiden site.

 Connectivity: part of Techport  network of schools, business and government to promote
manufacturing in IJmond region.

Betrokkenheid bij de IJmondregio door onderwijs, innovatie & connectiviteit 

• Onderwijs: Tata Steel Academy (2019 beste mbo-school van NL, voor het leerplan
procestechnologie) met 170 nieuwe leerlingen en 300-400 (nieuwe) interne medewerkers per jaar:
25 mln. EUR. aan onderwijsbudget.

• Innovatie: EUR 60 mln. R&D-budget, 90 gesponsorde promovendi/postdocs; WEF industrie 4.0
lighthouse status toegekend aan locatie IJmuiden.

• Connectiviteit: onderdeel van Techport netwerk van scholen, bedrijfsleven en overheid ter
bevordering van maakindustrie in de IJmondregio.
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Opzet 

Taal: Engels 

Tijd/duur gesprek: 20 minuten 

Locatie: xxx  

Aanwezigen: Chandrasekaran (CEO Tata Sons) en Narendran (CEO & Managing 

Director Tata Steel) 

Gesprek op verzoek van: MP 

Vorig contactmoment incl. follow-up: xxx  

Doelstellingen/deliverables 

 Relatiebeheer vanuit het belang van Tata Steel voor Nederland.
 Informatie geven over Nederlandse Co2 reductieplannen.
 Info inwinnen over de plannen voor herstructurering in NL & Europa. Signaal

afgeven dat wij Tata Steel Nederland (TSN) van groot belang vinden voor NL
economie en de Nederlandse en Europese duurzaamheidsambities.

Spreekpunten 

Climate action 

 Last October our Royal Couple had a pleasant meeting with Mister Bhattacharjee in

Mumbai. Happy and greatful that we can have this meeting today.

 Netherlands wants to actively contribute to the global challenge of carbon

reduction. In all sectors, including industry.

 We have set CO2-reduction targets for industry of 14.3 MTon in 2030 and climate

neutrality in 2050. We want to make the transition and ensure that industry invest

in the Netherlands.

 That’s why we combine a carbon levy with sufficient subsidies, both on existing

technologies and for innovations. And companies that have low emissions already

do not pay a carbon levy at all.

 Preferably, we want to achieve our goals together with all countries, first and

foremost EU member states. But we also want to start now.

 Starting early gives long term clarity for the necessary investments and that

tomorrow’s production methods will be developed in the Netherlands, with support

from the Dutch government. For example hydrogen, Carbon Capture and Storage

(CCS) and offshore wind. This will also create future opportunities for companies to

apply these technologies elsewhere.

Appreciation presence of Tata Steel in the Netherlands 

 Tata Group/ Tata Steel is an important employer in the Netherlands and also an

important / highly valued party in the field of innovation and sustainability.

Tata Steel Nederland is therefore a crucial part of our industrial structure.
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Spreekpunten specifiek over (reorganisatie) Tata 

 The Steel sector is facing some difficult times with Global overcapacity and

lower prices.

 Understand the difficult task Tata Steel faces. You need to ensure a major

reorganization (transformation program) with the aim of giving Tata Steel

Europe a long-term perspective.

 The continuity of the company and the associated employment are of great

importance to us.

 It is therefore important that the measures taken within Tata Steel Europe are

not disproportionately disadvantageous for Tata Steel in the Netherlands. I

hope that the transformation measures to be taken are worked out jointly with

and supported by the Dutch management and the Supervisory Board.

 The Dutch government is happy to cooperate with Tata Steel to explore the

possibilities to support TSN's investment and sustainability plans. If there is a

place somewhere in Europe for a sustainable, strong and innovative steel

industry, then it is in the Netherlands. We have all the conditions for this in

house.

Achtergrond 
Algemeen 
Laatst bekende bezoeken Tata Steel India: 
16-10-2019, Mumbai, Tata Steel, Mr.Debashish Bhattacharjee, Group Director, Research &
Development was aanwezig op NFIA Roundtable met Koninklijk paar en lunch met minister Kaag
tijdens de India-missie.
31-5-2019, Mumbai, NFIA Jeroen Nijland, ontbijtbijeenkomst met de heer T.V. Narendran
23-5-2018, Mumbai, ontmoeting met Tata Steel Management en minister Kaag

Achtergrond Tata Steel Nederland (TSN) & Tata-groep 
Tata Steel in Nederland: Tata heeft Corus Steel in 2007 overgenomen. Naast IJmuiden heeft 
Tata Steel vestigingen in Maastricht, Oosterhout, Zwijndrecht, IJsselstein en Nieuwegein, totaal 
aantal medewerkers: 9.000. Productie NL: 7,0 mln. ton staal per jaar. Belangrijkste markten: 
automotive, bouw en verpakking. 

CO2 Reductieplannen en Tata 
De aandeelhouder van Tata Steel Europe zal in het gesprek met de MP waarschijnlijk 
enig comfort willen krijgen als het gaat om de Nederlandse klimaatmaatregelen.  
Tata Steel staat aan de vooravond van grote diepte-investeringen, en niet alleen voor 
de CO2-transitie. De grote vraag voor Mumbai is of investeringen in Nederland nog 
rendabel zijn op de lange termijn en of de benodigde klimaatinvesteringen ons geen 
nadeel opleveren ten aanzien van onze internationale concurrentie. Tata Steel 
Nederland opereert in een internationale markt, eenzijdige maatregelen op niveau 
Nederland (en zelfs deels op Europees niveau) ondermijnen al snel het internationale 
level playing field. Meer concreet: het feit dat het klimaat-financieringsinstrument 
SDE++ en de CO2-heffing nog steeds niet helder zijn uitgewerkt heeft al voor diverse 
verontruste vragen vanuit Mumbai gezorgd. Het moederbedrijf wil weten waar het 
concreet aan toe is, zodat afwegingen kunnen worden gemaakt over noodzakelijke 
investeringen in Nederland, waaronder een vernieuwde Hoogoven. 

294
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Op 7 februari 2020 zal bekend worden gemaakt hoe de CO2-heffing precies in elkaar 
zit en eind maart 2020 zal die duidelijkheid ook voor de SDE++ regeling gegeven 
worden.  

Tata Steel in Nederland (TSN) kan een forse bijdrage leveren aan de CO2-reductie in 
2030: 4-5 miljoen ton op jaarbasis. Bovendien kan TSN een bijdrage leveren aan een 
forse CO2-reductie op korte termijn, die als gevolg van de uitspraak in de Urgenda-
zaak noodzakelijk is. 
Een mogelijk resultaat van het gesprek in Davos zou kunnen zijn dat er 
procesafspraken worden gemaakt over het invullen van de afspraken tussen Tata Steel 
en de Nederlandse overheid, waarbij enerzijds de Nederlandse klimaattargets worden 
gehaald en anderzijds de concurrentiepositie van Tata Steel Nederland niet in gevaar 
wordt gebracht. 

Reorganisatie bij Tata Steel Europe 
Tata Steel in Europa staat aan de vooravond van een groot transformatietraject als 
gevolg van de marktomstandigheden, de mondiale handelsperikelen en het niet 
doorgaan van de joint venture met thyssenkrupp.  

De heren Chandrasekaran en Narendran zullen met de MP willen spreken over het 
transformatieprogramma, dat binnen Tata Steel Europa op stapel staat. De Raad van 
Bestuur (Exco) van Tata Steel Europe heeft een plan op hoofdlijnen gepresenteerd, 
waar vakbonden en Europese ondernemingsraad vooralsnog niet over willen 
onderhandelen, omdat het in hun ogen nog onvoldoende onderbouwd en uitgewerkt is. 
Voor Nederland zijn er plannen om 1600 banen te schrappen. Deze plannen zijn nog 
niet uitgewerkt. 
Ook de Directie en RvC van Tata Steel Nederland zijn van mening dat er nog 
onvoldoende duidelijkheid is over de inhoud en consequenties van de gepresenteerde 
plannen voor Nederland. De Directie en de RvC van Tata Steel Nederland zijn wettelijk 
verplicht zorg te dragen voor het belang van de vennootschap, en daarmee voor de 
continuïteit van Tata Steel in Nederland. Behoud van het bestaande governancemodel, 
met een zelfstandige positie van Tata Steel Nederland, is voor TSN van groot belang 
om de belangen van Nederland binnen Tata Steel voldoende te kunnen blijven 
behartigen. 
De noodzaak voor een transformatietraject en bezuinigingen, ook in Nederland, is 
duidelijk. Tata Steel Europe blijft financieel achter bij de concurrentie en een vorm van 
ingrijpen is noodzakelijk. Maar het schrappen van banen kan geen doel op zichzelf 
zijn. 
Behalve de 1600 banen die in Nederland moeten verdwijnen zal ook in het VK 1000 en 
de rest van Europa 350 banen verloren gaan. Verder is ook bekend gemaakt dat twee 
derde van de te schrappen banen kantoor- en managementfuncties zullen zijn. Het is 
van belang dat de verdeling van het verlies van banen tussen het VK en Nederland 
proportioneel is en dat lijkt zo op het eerste gezicht niet het geval te zijn. Feit is dat 
het Britse deel van TSE al jaren verlies lijdt. Het is waarschijnlijk dat de Britse regering 
i.v.m. Brexit zal proberen massale ontslagen te voorkomen en daarvoor geld
beschikbaar zal stellen.
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Tata Group-profiel 

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

Tata Group in Nederland 
• Grote investeerder in Nederland> 12.000 werknemers: Tata Steel (9.000 werknemers, Tata
Steel R&D (Amsterdam Science park) Tata Consultancy Services (IT-diensten, Amsterdam,
3000), Tata Elxsi, Tata Communications A’dam.

Tata Steel Group 
• Tata Steel Group werd opgericht in 1907. Operaties in 26 landen, commerciële aanwezigheid
in 50 landen, werknemers op vijf continenten. De groep behaalde een jaaromzet van US $ 18,11
miljard en een jaarlijkse productie van 23,88 miljoen ton in het boekjaar 2016-2017. Tata Steel
Europe is de op een na grootste staalproducent op het continent. Tata Steel Europe heeft
21.000 werknemers
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Zeef 
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe en met welke hoeveelheid 
broeikasgasemissies in de industrie teruggedrongen dienen te worden tot 2030. De Stimulering 
Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) draagt bij aan het behalen van het 
klimaatakkoord door subsidie te verschaffen aan bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie 
produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. Eén van de technologieën die mogelijk in 
de 2021 ronde van de SDE++ wordt gestimuleerd is de afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture 
and Storage, CCS). Het klimaatakkoord voorziet in een zeef op subsidies voor CCS. Het doel van de 
zeef is ervoor te zorgen dat CCS alleen wordt gesubsidieerd als er geen aantoonbare 
kosteneffectieve alternatieven zijn. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat heeft Navigant (nu: Guidehouse) in 2019 onderzoek gedaan naar welke technische 
maatregelen een alternatief kunnen zijn voor CCS.3 Dit jaar is gevraagd een vervolgonderzoek uit 
te voeren om te bepalen of bepaalde ontwikkelingen de overwegingen en conclusies van vorig jaar 
veranderen. 

Op dit moment geldt een maximaal subsidieplafond in de SDE++ van 10,2 mton.  
De verwachting is dat dit najaar er een dusdanige interesse zal zijn, dat een groot deel van de 
ruimte in de SDE++ zal worden benut. Als TSN besluit dit najaar geen aanvraag te doen, kan het 
betekenen dat niet de volledige CCS-behoefte van TSN via de SDE++ ondersteund kan worden. 
Een nieuw kabinet zal mogelijk opnieuw deze begrenzing bekijken. 

TSN wordt wel sterk aangeraden om voor oktober 2021 ronde in te dienen. Daarmee wordt 
duidelijk dat TSN concrete en serieuze plannen voor CCS heeft. Dit helpt ook om de verschillende 
aanvragen met elkaar te vergelijken doordat er meer concurrentie is van aanvragende partijen.  

Als er meer aanvraag is dan budget geeft dat EZK de mogelijkheid om voor 2022 extra budget 
(verhoging Cap) aan te vragen, vooral als TSN in 2021 buiten de boot zou vallen. De verwachting 
is dat de Kamer dan in zal stemmen met budgetverhoging en dat TSN alsnog het benodigde bedrag 
zal ontvangen. 

De andere mogelijkheid is dat TSN in 2021 een deel van het gevraagde bedrag ontvangt en het 
resterende deel in 2022. Stapelen zal dan toegestaan zijn. ( checken met Patrick Tod die hierover 
met Bas gesproken heeft)  

Budget SDE++ 

U kunt benadrukken dat er altijd concurrentie is om budget in de SDE++ omdat het om een tender 
gaat , dat concurrentie tussen projecten een belangrijk uitganspunt is en dat het dus altijd zal 
moeten gaan om een concurrerende bieding vanuit TSN.  
We snappen de zorgen van Tata over de omvang van de projecten t.o.v. het budget, en daar ligt 
inderdaad een wezenlijke politieke vraag.   
We kunnen geen zekerheden bieden t.a.v. het instrumentarium. Die zijn er, helaas, nu eenmaal niet. 
Concurrentie is een belangrijk principe van het KA. 

You can emphasize that there is always competition for budget in the SDE++ because it is a 
tender, that competition between projects is an important starting point and that it will therefore 
always have to be a competitive bid from TSN. 

We understand Tata's concerns about the size of the projects relative to the budget, and that is 
indeed an essential political question. 

We cannot offer any guarantees with regard to the instruments. Unfortunately, there aren't any. 
Competition is an important principle of the KA. 

2. Decarbonization routes
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 Het lijkt erop dat TSN intern de draai aan het maken is richting een voorkeur voor de DRI-
route, mede in het licht van de publieke druk. Je kan aangeven dat het bedrijf hier
uiteindelijk zelf over gaat. Wij hebben nog geen nieuwe gegevens op basis waarvan wij de
opties zelf anders zouden beoordelen. Je kan hen vragen of die nieuwe gegevens er wat hen
betreft wel zijn. Ook het punt van de doorlopend wijzigende routes speelt hier: op enig
moment zal TSN een keuze moeten maken.

 Innovation Fund aanvraag lijkt te worden uitgesteld. Indien dit gister nog niet aan de orde is
gekomen, kan je vragen of men zeker weet dat dit een verstandig idee is: dit kan hun
indiening in de SDE++ dit najaar mogelijk minder competitief maken. Het is ook geen positief
teken voor het doorlopen van de CCS-route dit najaar, bijvoorbeeld ook met het oog op de
PCR.

 Daarnaast lijkt TSN wederom te willen spreken over de structuur van Athos en Aramis. Wij
weten niet precies wat de insteek van TSN hierin is.

Opmerking David 

Pas nog even bij zinsnede SDE++ is ‘limited’ (wel… ‘5 billion’ available) 

upfront. 
 Of course you do have the possibility to apply for a next round of the SDE++, sometime 

next year. However, postponing your SDE++ bid, awaiting possible tailor-made 
agreements, would also lead to postponement of actions, which I believe you cannot 
afford in the current path towards CO2 reduction in 2030 and 2050 in the Netherlands.

Toevoegen iets van; 
 it is a tender proces with finite quantities of CCS that could be eligible to subsidies and we know 
there is great interest. So postponing might increase the risk of missing out…..oid 

There is always competition for budget in the SDE++ because it is a tender with finite quantities of 
CCS that could be eligible to subsidies and we know there is great interest. So postponing might 
increase the risk of missing out.  

een 

‘fact based discusion on the viability of the several routes to decarbonisation and less impact on 
people and the immediate environment, is critical. So any chance to speed up the joint evaluation 
with FNV is much welcomed 



 That brings me to Dutch support schemes.

 As you know we support you with:

o Gaining access to instruments, such as the SDE++;

o Gaining access to EU financing;

o supporting you with taking away bottlenecks in the

transition, for example with necessary licenses.

o or with our collaboration for realizing Roadmap+.

 The SDE++ would be the most obvious instrument for CO2

reduction projects, such as for your CCS-project Everest.

 The SDE++ is a general instrument, open for all Dutch

companies, which grants subsidies on the basis of its cost-

effectiveness for CO2 reduction projects. I therefore cannot

guarantee that your project will be eligible for funding from the

SDE++.

 You can apply from coming October 5th until November 11th.

Are you still committed to apply for the SDE++ for this project

this year?

 Of course you do have the possibility to apply for a next round of

the SDE++, sometime next year. However, postponing your

SDE++ bid, awaiting possible tailor-made agreements, would also

lead to postponement of actions, which I believe you cannot

afford in the current path towards CO2 reduction in 2030 and

2050 in the Netherlands.

 I am aware of the current uncertainties with regards to the

independent research and the technical pathway to take, and that

this might influence your decision to apply for the SDE++.



 I do encourage you to maintain dialogue with us and other

stakeholders on your decisions and concerns. That way we are

able to see what flexibility we can offer and what is possible with

regards to making the instrument fitting for the support of your

project.

Infrastructure 

 I do want to take away any concerns with regards to the

availability of infrastructure and open access to the empty gas

fields in the North Sea. We are working on this and have

legislation in place to establish fair market access to these fields.

 And these targets are set, just as the current CO2 levy on our

industry, where we cannot make any tailormade agreements on.

 Consequently, I would like to encourage you to continue the

preparation of your projects, not to miss out on an opportunity

for a subsidy and to continue to share information on de current

developments via our dialogues.



Stapelen aanvraag en innen bankgarantie bij non-realisatie voor grote CCS-projecten dit jaar 

Aanleiding/achtergrond 
Dit najaar worden verschillende grote CCS-projecten verwacht in de SDE++ (zie tabel in de bijlage). 
De kans is groot dat het budget uitgeput is voordat alle aanvragen worden gehonoreerd. Vanwege de 
omvang van deze aanvragen is het heel wel mogelijk dat een aanvraag gedeeltelijk wel en 
gedeeltelijk niet gehonoreerd kan worden. Ter illustratie: de aanvraag van TSN zou op zichzelf al 
groter kunnen zijn dan dat van het hele beschikbare verplichtingenbudget in de SDE++ dit najaar (>€7 
miljard vs. €5 miljard).  

Deze projecten zijn vaak niet rendabel als ze slechts voor een gedeelte gehonoreerd kunnen worden. 
Tegelijkertijd zijn ze mogelijk te groot om in één SDE++-ronde te vallen. Een mogelijke oplossing voor 
deze partijen kan zijn om in 2 of zelfs 3 verschillende SDE++-rondes mee te dingen naar budget, en zo 
voldoende ondersteuning te verkrijgen voor realisatie van het project.  

Als we deze optie mogelijk willen maken, moeten er twee zaken geregeld worden: 
1) Het moet mogelijk gemaakt worden om voor toepassingen van CCS bij dezelfde installatie

twee verschillende aanvragen te doen in twee verschillende jaren.
Voorstel voor oplossing:  hiervoor kan voor CCS een uitzondering worden opgenomen in het
besluit SDE++ op het verbod om twee aanvragen voor dezelfde installatie te doen, zoals
eerder toegepast voor bij- en meest ook van biomassa.

2) Het moet duidelijk zijn dat bedrijven geen boete (in de vorm van het innen van de
bankgarantie die partijen moeten inleveren bij het accepteren van de aanvraag) zullen
krijgen als ze subsidie voor een eerste deel van hun project accepteren en het ze vervolgens
niet lukt om voor dit tweede deel ook subsidie te krijgen vanwege concurrentie in volgende
rondes van de SDE++.
Voorstel voor oplossing: dit kan door de betreffende bedrijven een brief te sturen dat de
Staat niet voornemens is om gebruik te maken van de bankgarantie in het voorkomende
geval.

Voor- en nadelen van deze voorstellen 
Voor- en nadelen van beide voorstellen 
Voordelen:  

 Zonder deze ingrepen zou de voortgang van verschillende grote projecten (met name: CCS in
Zeeland en bij Athos/Tata in het Noordzeekanaalgebied) vertraagd of zelfs stilgelegd kunnen
worden, met negatieve gevolgen voor het doelbereik.

 De systematiek van de SDE++ kan hiermee passend gemaakt worden voor zeer grote
projecten die in één keer veel klimaatwinst opleveren, zonder dat de budgetten van de
SDE++ in specifieke jaren veel groter hoeft te worden gemaakt.

Nadelen: 
 Deze opties leiden tot mogelijk groot budgetbeslag waarvan het onzeker is of dit ook leidt tot

realisatie van projecten: totdat het een jaar later duidelijk is geworden dat een partij ook een
tweede beschikking heeft gekregen, leidt het budgetbeslag niet tot realisatie van
maatregelen voor CO2-reductie. Andere projecten, die zijn afgevallen in de concurrentie om
SDE++-budget, hadden mogelijk wel tot klimaatwinst kunnen leiden.
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 Een brief dat EZK niet voornemens is gebruik te maken van de bankgarantie biedt naar
huidige inschatting slechts beperkte juridische zekerheid (bijvoorbeeld tegen een andere
politieke inschatting over enkele jaren).



Tabel 1: mogelijke indineingen voor CCS in de SDE++ 2021 

Emittent Mton / jr Beslag op Beoogde Basisbedrag Basisprijs Subsidieclaim 
ind. 
Plafond transport- en (per ton CO2) (per ton CO2) (in mln.) 

(Mton / jr) opslagparti 

      

      

      

      

      

      

       

        

 

10.1.c



4. Opsplitsing Tata Steel Europe: Tata Steel UK en NL

 Recently, a request for advice on the split (separation) of Tata
Steel Europe into a Dutch and UK part has been send to the work
councils of both countries.

 What consequences could this split (separation) have on Tata
Steel Netherlands and on our collaboration?

 I understood that the names of the intended managers in the new
organization will be announced shortly, but not yet at the highest
level: the management of Tata Steel Netherlands.

 Let me assure you the contacts between the management of Tata
Steel Netherlands and the Dutch government have always been
constructive, and TSN has traditionally played a prominent role in
various important networks, such as the Executive Board of VNO
(Association of Dutch Enterprises).

 We have always valued this working relationship and look forward
to be able to continue this dialogue with a management that is
rooted in the Netherlands.
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Ha , graag jullie reactie op het voorstel. Groeten  

 doorgestuurd bericht: 

Van: @hotmail.nl> 
Datum: 11 juli 2021 om 13:00:28 CEST 
Aan: MinisterEZK @minezk.nl>, Postbus O&M < @minienw.nl> 

@ec.europa.eu, s@ec.europa.eu, "  
@minezk.nl>, @minezk.nl>,  

n@hetnet.nl>, @tudelft.nl, @tudelft.nl, A  
@public-mediation.nl>, @waterbear.com>,  

@hetnet.nl>, @nedamcocapital.com>, @noord-holland.nl 
Onderwerp: T.a.v. Minister Stef Blok. FW: 2. FW: Duurzaam initiatief NZKG MRA terrein Tata. 

Geachte Minister Blok, 

Hierbij ons duurzaam initiatief NZKG MRA terrein Tata e.o. met focus op 
ontwikkelingsperspectief, cybersecurityveiligheid en natuuruitbreiding (afspraak EU en 
klimaatadaptatie en Volksgezondheid zoals leefruimte en groen) en mailwisseling met  

. 

Vriendelijke groet, 

 

bestuurslid IJmondig,  
inwoner NZKG,  
deelnemer co-creatiepilot Noordzeekanaalgebied 
https://padlet.com/hannekeputs/g705xfzgthqwtl87 

In september werd het Nationaal Groeifonds gelanceerd. De 
komende vijf jaar is 20 miljard euro beschikbaar uit dit 
zogenoemde ‘Wopke-Wiebes-fonds’ voor innovatieve 
projecten die het groeivermogen van de Nederlandse 
economie moeten versterken. Een aantal bedrijven hebben wel 
oren naar de miljarden, maar het loopt nog niet bepaald storm. 
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NortH2: ambitieus waterstofproject 

Een veel genoemde kandidaat is het NortH2. In februari maakte een consortium rond 
Groningen Seaports, Gasunie en Shell bekend te willen investeren in een ambitieus 
waterstofproject: NortH2. Uit de kust bij Groningen moeten grote windparken op zee 
verrijzen waarvan de duurzaam opgewekte elektriciteit wordt gebruikt om in grote fabrieken 
via elektrolyse waterstof te produceren. Die groene waterstof kan vervolgens gebruikt worden 
in de industrie, het vervoer of de elektriciteitsproductie.  

Waterstofprofessor Ad van Wijk: “Willen we 
na de crisis de olie- en gasbedrijven gaan 

redden?” 
Voor Frans Timmermans en de EU-commissie is waterstof een van de kansen om na de 

coronacrisis het economisch herstel in te zetten, vertelt ‘waterstofprofessor’ Ad van Wijk in 
de CrisisCast. Ook Nederland moet waterstof niet alleen zien om manier om energie op te 

slaan, maar ook als economisch middel. “Waar halen we anders het geld vandaan als we geen 
olie en gas meer leveren?” 

REDACTIE DUURZAAMBEDRIJFSLEVEN.NL 
8 

5 miljoen voor onderzoek naar groentenflats met LED 

Gisteren deelde de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
zakken met geld uit en een Wagenings vertical farmingproject was een van de 
gelukkigen. Het onderzoeksprogramma 'Sky High: Vertical farming, a revolution in plant 
production' mag vijf miljoen tegemoetzien. 

Door planten in lagen boven elkaar te telen en ze te belichten met speciale ledlampen, 
kun je overal ter wereld en onder alle weers- of klimaatomstandigheden het hele jaar 
door verse groenten produceren,” zegt programmaleider prof. Leo Marcelis. 

Duurzaam staal en duurzame energie importeren is mogelijk 
in het Noordzeekanaalgebied MRA.  
Gezonde Natura2000-gebieden en leefomgeving niet. 



Wij ondersteunen daarom een proactieve aanpak van de overheid om Tata Steel Nederland in een 
duurzaam, innovatief, concurrerend en toekomstbestendig industrieel complex te transformeren. 

De DRI-EAF route heeft een directe afname van gezondheidsschade en milieuverontreiniging voor de 
omgeving tot gevolg en geen CCS zoals TSN nu van plan is.  

Duurzaam staal en duurzame energie importeren is mogelijk in het Noordzeekanaalgebied MRA. 
Gezonde Natura2000-gebieden en leefomgeving niet. 

Dit is de titel van een notitie die Sandra Dremmers van de stichting IJmondig naar de minister heeft 
gestuurd.  

De huidige omgevingssituatie op en rondom Tata Steel IJmuiden is volgens de opstellers ongewenst 
en er wordt een aantal voorstellen gedaan om dit gebied te verduurzamen o.a. door: 

1) Sluiting van Kooksfabriek
2) Uitbreiding Natura2000-gebied Kennemerland
3) Realiseren duurzame woningbouw op een deel van het Tata Steel terrein.
4) Energie-eiland ver op zee
5) Geen Co2-opslag op zee van Tata Steel
6) Inkrimpen van de activiteiten van Tata Steel IJmuiden.

Dit voorstel van Sandra Dremmers heeft heel veel overeenkomsten met het eerder plan van  
, getiteld Havenstad IJpoort. 

Beiden willen dat het staal producerende deel van TSN verdwijnt. Op de vrij te komen ruimte zouden 
dan woningen gebouwd kunnen worden.  

EZK (David) is al vaker benaderd door  net zoals ook de provincie NH en de 
omliggende gemeentes Velsen, Beverwijk en Heemskerk.  

Zijn voorstel wordt niet echt serieus genomen omdat het niet uitgewerkt is. Bovendien claimde hij 
ten onrechte een bod te hebben gedaan op TSN. Hoe hij dat zou financieren was niet toegelicht. Hij 
had ook om financiële ondersteuning gevraagd om zijn plan uit te werken wat EZK beleefd geweigerd 
heeft.  

Regelmatig ontvangt MEZK mails van Pieter van Duin, in de meeste gevallen als cc bij mails die naar 
de leden van de Europese Commissie, MP Rutte en andere ministers worden gestuurd. 

Deze mails worden centraal door de afdeling burger correspondentie behandeld. 

Wat is het plan “Havenstad IJpoort”? 

Hoofdlijnen van het plan 
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 Het plan voorziet in het afstoten van de activiteiten die te maken hebben met de productie
van ruw ijzer.

 Hierdoor zou dan de CO2-uitstoot en gezondheids- en milieuhinder van Tata Steel IJmuiden
aanzienlijk verminderen.

 De benodigde ruw ijzer/staal zou dan aangekocht moeten worden en vervolgens in IJmuiden
verder verwerkt worden tot eindproducten.

Waarom is dit geen goed plan? 

 Het simpelweg afstoten van de voorkant van de site in IJmuiden heeft negatieve
consequenties voor de kwaliteit van het staal, de werkgelegenheid, de innovatie, en leidt niet
tot een reductie van de wereldwijde CO2-uitstoot.

 Tata Steel heeft in IJmuiden een geïntegreerde site, hetgeen betekent dat het hele traject
van grondstof naar eindproduct (rollen plat staal) op één locatie plaatsvindt. Dat bespaart
CO2-uitstoot voor het transport van plakken staal voor verdere verwerking.

 Belangrijker nog is dat de overtollige gassen, die ontstaan bij de ruwijzerproductie, in het
vervolgproces worden ingezet als energie voor de verdere verwerking. Als dit wordt
ontkoppeld heeft de plakkenproducent gas (energie) teveel en de walserij een tekort. Dit
tekort moet worden aangevuld met de inkoop van extra aardgas zolang er onvoldoende
waterstof is.

 Bovendien is Tata Steel één van de meest CO2-efficiënte staalbedrijven ter wereld, volgens
een ranglijst van WorldSteel. Het outsourcen van de voorkant van IJmuiden leidt dus tot
meer wereldwijde CO2-uitstoot, niet minder, omdat minder duurzaam geproduceerde
plakken staal zullen worden geïmporteerd.

 Verder produceert Tata Steel, volgens innovatieve en kwalitatieve productiemethodes, het
staal dat gebruikt wordt door klanten met de hoogste standaarden voor het staal. Het
kwalitatief hoogwaardige staal, dat hiervoor benodigd is, kan niet zomaar overal ter wereld
als basismateriaal worden ingekocht.

 Om de benodigde kwaliteit te bereiken, heeft Tata Steel een grote R&D afdeling, die continu
werkt aan verdere verbetering van procedés. Zodoende biedt Tata Steel banen aan goed
opgeleid personeel en promotieplaatsen voor studenten van meerdere universiteiten in
Nederland. Om nog maar te zwijgen van de hoeveelheid banen en indirecte banen, die
gemoeid zijn met de productie van staal in IJmuiden.

Wat betreft de zorgen over gezondheid & Milieu: 

o Verduurzaming van Tata Steel, zoals het bedrijf voornemens is door te voeren, zal er
voor zorgen dat op de lange termijn minder emissies en minder impact op gezondheid en
milieu zal zijn. Maar ook op de korte termijn is extra aandacht nodig voor gezondheid,
milieu en overlast voor de omgeving.

o Daarvoor heeft  Tata Steel eerder de Roadmap+ aangekondigd. Daarmee investeert Tata
Steel tot 300 miljoen euro in het tegengaan van impact op mens en milieu. Dit wordt nu
verder uitgewerkt door TSN, samen met de provincie Noord Holland.



o Tegelijkertijd: er moet nog veel gebeuren om de zorgen van omwonenden weg te nemen
en de negatieve effecten op de gezondheid en het milieu te verminderen. Tata Steel zegt
toe hierover in gesprek te blijven met de omgeving.

o Het kabinet, de provincie Noord Holland (PNH), omliggende gemeenten Beverwijk,
Velsen en Heemskerk en de Metropool  Regio Amsterdam MRA) zijn het met elkaar eens
dat Tata Steel in IJmuiden moet transformeren in een duurzaam, innovatief,
concurrerend en toekomstbestendig industrieel complex.

o Bovendien is dit ook de wens van de Tweede Kamer (motie Moorlag).

o In een brief van 1 juni jl. hebben 6 milieuorganisaties (waaronder Greenpeace en
Milieudefensie) de minister en de staatssecretaris van EZK gemeld dit voornemen te
ondersteunen.



Wat vindt u van het plan “Havenstad IJpoort”? 

Hoofdlijnen van het plan 

 Het plan voorziet in het afstoten van de activiteiten die te maken hebben met de productie
van ruw ijzer.

 Hierdoor zou dan de CO2-uitstoot en gezondheids- en milieuhinder van Tata Steel IJmuiden
aanzienlijk verminderen.

 De benodigde ruw ijzer/staal zou dan aangekocht moeten worden en vervolgens in
IJmuiden verder verwerkt worden tot eindproducten.

Waarom is dit geen goed plan? 

 Het simpelweg afstoten van de voorkant van de site in IJmuiden heeft negatieve
consequenties voor de kwaliteit van het staal, de werkgelegenheid, de innovatie, en leidt
niet tot een reductie van de wereldwijde CO2-uitstoot.

 Tata Steel heeft in IJmuiden een geïntegreerde site, hetgeen betekent dat het hele traject
van grondstof naar eindproduct (rollen plat staal) op één locatie plaatsvindt. Dat bespaart
CO2-uitstoot voor het transport van plakken staal voor verdere verwerking.

 Belangrijker nog is dat de overtollige gassen, die ontstaan bij de ruwijzerproductie, in het
vervolgproces worden ingezet als energie voor de verdere verwerking. Als dit wordt
ontkoppeld heeft de plakkenproducent gas (energie) teveel en de walserij een tekort. Dit
tekort moet worden aangevuld met de inkoop van extra aardgas zolang er onvoldoende
waterstof is.

 Bovendien is Tata Steel één van de meest CO2-efficiënte staalbedrijven ter wereld, volgens
een ranglijst van WorldSteel. Het outsourcen van de voorkant van IJmuiden leidt dus tot
meer wereldwijde CO2-uitstoot, niet minder, omdat minder duurzaam geproduceerde
plakken staal zullen worden geïmporteerd.

 Verder produceert Tata Steel, volgens innovatieve en kwalitatieve productiemethodes, het
staal dat gebruikt wordt door klanten met de hoogste standaarden voor het staal dat zij
afnemen. Het kwalitatief hoogwaardige staal, dat hiervoor benodigd is, kan niet zomaar
overal ter wereld als basismateriaal worden ingekocht.

 Om de benodigde kwaliteit te bereiken, heeft Tata Steel een grote R&D afdeling, die
continu werkt aan verdere verbetering van procedés. Zodoende biedt Tata Steel banen aan
goed opgeleid personeel en promotieplaatsen voor studenten van meerdere universiteiten
in Nederland. Om nog maar te zwijgen van de hoeveelheid banen en indirecte banen, die
gemoeid zijn met de productie van staal in IJmuiden.
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Redeneerlijn Tata Steel algemeen 

 Ik ben en blijf in nauw overleg met het staalbedrijf in

IJmuiden over de verduurzamingsstrategie.

 Daarbij staan voor mij twee doelen centraal:

o Ten eerste: het bedrijf moet schoner. Dat betekent

zowel het terugdringen van de CO2-uitstoot, als het

terugdringen van schade en overlast voor de omgeving

en milieu.

o Ten tweede: de banen moeten voor IJmuiden behouden

blijven. Dat betekent dat de verduurzamingsslag hier, in

Nederland, gemaakt moet worden en we staalproductie

niet naar het buitenland willen verplaatsen.

 In de gesprekken met Tata Steel over de

verduurzamingsstrategie liggen alle opties op tafel. Ik juich

het dan ook toe dat FNV hierover meedenkt en wil hier

samen met het bedrijf serieus naar kijken.

 Daarbij moeten de opties, zoals FNV terecht schetst,

beoordeeld worden op hun bijdrage aan de verschillende

doelen:
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o De klimaatdoelen voor 2030 uit het klimaatakkoord – en

dan vooral de 49% reductie in totaal, waaraan Tata

Steel een forse bijdrage moet leveren en ook een forse

bijdrage heeft toegezegd. Het is voor mij een

voorwaarde voor alle plannen dat de klimaatdoelen voor

2030 gehaald worden.

o De klimaatdoelen voor 2050 – uiteindelijk moeten we

naar volledig CO2-neutrale staalproductie toe.

o Maar voor de kortere termijn is het ook van belang dat

alle zorgen bij de omgeving over gezondheid en

milieuoverlast geadresseerd worden.

o Het spreekt voor zich dat alle opties ook technisch

haalbaar moeten zijn, en niet tot té hoge kosten voor

de klimaattransitie mogen leiden.



Q Waarom staat u Tata nog toe CCS toe te passen? 

 Vooropgesteld: het klimaatakkoord biedt de kaders voor

CO2-reductie in de industrie. Daarbinnen is het uiteindelijk

aan het bedrijf zelf om keuzes te maken over de optimale

route voor verduurzaming.

 In het Klimaatakkoord is er bewust voor gekozen om de

mogelijkheid te bieden om CCS toe te passen als

overgangstechnologie.

o Zonder CCS worden de klimaatdoelstellingen voor 2030

niet gehaald. Hierin volgt het kabinet de inzichten van

PBL en het IPCC.

o Dankzij CCS behoudt de industrie zijn

concurrentiepositie – het is belangrijk om industrie

binnen Nederland te houden, waar schoner

geproduceerd wordt dan in andere landen.

 FNV draagt een alternatieve route aan, met een snellere

overgang via gas naar productie op basis van waterstof. Het

is belangrijk dat deze op alle aspecten goed beoordeeld

wordt. Ik ben dan ook blij dat Tata Steel hierop positief heeft

gereageerd.



Q Waarom neemt u niet gewoon de route van FNV over? 

 FNV geeft terecht aan: er is in de komende jaren

waarschijnlijk nog onvoldoende waterstof beschikbaar om in

een keer over te gaan van kolen op waterstof. Dat betekent

een tussenstap via aardgas.

 Bij die route is er nog wel een aantal vragen:

o Het is nu niet duidelijk of de route die FNV aandraagt

tot voldoende CO2-reductie leidt voor de 2030 doelen.

Dat geldt niet alleen voor reductie aan de ‘schoorsteen’

van Tata: als de plannen leiden tot een grote,

aanvullende vraag naar elektriciteit, moet dit

meegewogen worden zolang niet alle elektriciteit groen

is.

o De tijdspaden die de FNV noemt zijn daarbij erg scherp.

De opties moeten wel haalbaar zijn.

o Ondersteuning vanuit de overheid is niet alleen maar

een nationale kwestie: het moet ook mogen van

Europa. Het is de vraag in hoeverre de technieken die

FNV aandraagt passen in het Europese steunkader.

 Dit alles maakt dat we de route die FNV voorstaat goed

zullen moeten onderzoeken. Zoals gezegd ben ik altijd bereid



om nieuwe inzichten te betrekken in mijn gesprekken met 

Tata Steel.  

 Uiteindelijk is het, binnen de kaders die het Klimaatakkoord

biedt, aan het bedrijf zelf om hierin keuzes te maken.



Q: Waarom dan niet nu al meteen over op waterstof? 

 Er is een aantal belangrijke hobbels, waardoor ik twijfel of

deze route al vóór 2030 tot voldoende CO2-reductie kan

leiden.

o Er is beperkte beschikbaarheid van groene elektriciteit.

Een ruwe berekening geeft aan dat voor Tata’s

staalproductie op waterstof 5 tot 8 Gigawatt wind op

zee nodig is. Ter vergelijking: het hele Nederlandse doel

voor Wind op Zee in het KA is 11 Gigawatt.

o Ten tweede is de vraag of er tijdig voldoende opschaling

van elektrolyse kan worden gerealiseerd. Tata Steel is

een hele grote producent, dus zou in een keer heel veel

waterstof gaan gebruiken.

o Door de industrie, inclusief Tata Steel, wordt al ingezet

op demonstratieprojecten, maar er is nog geen ervaring

met opschaling van Megawatt naar Gigawatt.

 Ondertussen moeten de doelen voor 2030 wel gehaald

worden. Waarbij de betaalbaarheid van de klimaattransitie,

ook via subsidies voor bijvoorbeeld waterstof, niet uit het

oog mag worden verloren.



Q Wat doet u aan gezondheid/milieu/overlast? 

 Het is van het grootste belang dat de zorgen van de

omgeving over gezondheid, overlast en milieu geadresseerd

worden. Het recente rapport van het RIVM en Nivel

onderstreept dit.

 Tata heeft hier eind vorig jaar 300 miljoen euro voor

toegezegd. Dit is gekoppeld aan een plan, de zogeheten

Roadmap+.

 Het is nu van belang dat snel duidelijk wordt wat dit concreet

aan winst gaat opleveren voor de omgeving. Dit is een

voorwaarde voor het bedrijf om in de omgeving te kunnen

blijven opereren – en zo beschouwt het bedrijf dit zelf ook.

 Natuurlijk worden in mijn gesprekken met het bedrijf over

technieken voor CO2-reductie ook de effecten op de

omgeving meegenomen. Ik ben hierover in nauw contact

met de Staatssecretaris van I&W, die hiervoor

verantwoordelijk is vanuit het kabinet.



Q Wat doet de overheid eigenlijk om hierbij te helpen? 

 Ik sta klaar om Tata Steel Nederland waar nodig, mogelijk en

passend te helpen met de verduurzamingsopgave. Dat

gebeurt ook in samenwerking met andere overheden.

 Dat betekent:

o Samenwerking met Tata aan CO2-reductie. Natuurlijk

moet het bedrijf daarin in eerste instantie eigen keuzes

maken, maar de overheid helpt bijvoorbeeld met:

 Helpen bij toegang tot instrumenten, zoals de

SDE++.

 Helpen bij aantrekken Europees geld, en wanneer

nodig ondersteunen van de gang naar Brussel.

 Zorgen dat als er knelpunten ontstaan in

bijvoorbeeld vergunningverlening, die zo snel

mogelijk worden weggenomen.

o Samenwerken aan de uitvoering van de Roadmap+, het

plan om de zorgen van de omgeving op gebied van

gezondheid, milieu en overlast te adresseren.



Q Wil de huidige aandeelhouder wel genoeg doen om te 

investeren in verduurzaming? Moet de overheid niet 

alsnog rechtstreeks investeren in Tata Steel?  

 Tata Steel toont zich bereid om de benodigde investeringen

te doen. In de Expression of Principles die ik met het bedrijf

heb getekend, heeft Tata Steel zelfs een hogere ambitie

neergelegd voor CO2-reductie in 2030 dan haar proportionele

aandeel onder de CO2-heffing.

 De inzet van de Staat is en blijft gericht op baanbehoud en

een duurzaam staalbedrijf in IJmuiden.

 We hebben instrumenten die bedrijven heel fors kunnen

ondersteunen bij de klimaatopgave. In eerste instantie denk

ik daarbij natuurlijk aan de SDE++. Daarnaast zijn er veel

Europese fondsen beschikbaar die kunnen bijdragen aan de

financiering.

 Directe investeringen van de Staat zijn een flinke stap verder

en nu niet aan de orde. Op dit moment geeft de

bedrijfseconomische positie van Tata Steel daar ook geen

aanleiding toe.



TER INFORMATIE 

Aan de Minister 
CC de staatssecretaris-KE 

Gesprek met Gedeputeerde van Provincie Noord Holland, 
;CEO van Tata Steel Nederland,  

 en Stas IenW.  
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Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Op woensdag 15 september van 09:15 – 10:15 uur heeft u op het provinciehuis in 
Haarlem een overleg met Stas IenW, Steven van Weyenberg, Jeroen Olthof 
(PvdA) gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor o.a. Leefbaarheid, 
Gezondheid en Milieu (PNH) en Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland 
(TSN).  

U wordt ambtelijk ondersteund door , directeur Topsectoren en 
Industriebeleid.   

Advies 
 U kunt kennisnemen van de nota met de inhoudelijke agendapunten.
 Per onderwerp is een aantal punten opgenomen met daarin de boodschap die

u kunt geven.

Kernpunten 
Directe aanleiding voor dit gesprek is het RIVM-rapport over stofdepositie van  
2 september jl. en het bezoek van Stas IenW aan de bewoners in de omgeving 
van de staalfabriek. TSN had ook aangedrongen op een gesprek en met deze 
bijeenkomst wordt hier invulling aangegeven. 

Agenda: 
In overleg met IenW, PNH en TSN is de volgende agenda opgesteld: 

1. Kennismaking
2. RIVM Rapport stofdepositie IJmond & Roadmap+ maatregelen Tata Steel
3. Tussenrapportage Roland Berger (CSS en versneld naar DRI/EAF routes)
4. Bewoners, omgeving & dialoog

PNH is gastheer en zal de vergadering openen. 

DGBI 
 

TOP, Directeur 
 

BBR 
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2. RIVM-rapport stofdepositie IJmond & Roadmap+ maatregelen Tata
Steel; Bijlage 1: Overzichtskaart Roadmap +

Tata Steel kan de Roadmap+ toelichten. Doel is daarna om te bespreken of de 

Roadmap+ voldoende is c.q. of er mogelijkheden zijn voor extra maatregelen 

en/of voor versnelling van de uitvoering. Deze vraag is in het bijzonder aan de 

orde voor de veel besproken Kooksfabriek 2, die het speerpunt is in de klachten 

en media-aandacht.  

o U kunt benadrukken dat de inzet van EZK altijd de bevordering van
duurzaamheid in de brede zin van het woord is: op het gebied van
klimaat, milieu en gezondheid.

o Voorbeeld: in de Expression of Principles (EoP) hebben EZK en TSN
afgesproken dat naast CO₂ reductie de vermindering van milieu- en
gezondheidsoverlast ook een belangrijke doelstelling is. EZK zal er op
toezien dat overlast verminderende projecten ook uitgevoerd worden.

o TSN gaat Roadmap+ realiseren en verder onderzoeken hoe en waar te
kunnen versnellen. Dat juicht EZK toe maar voor eventuele versnelling is
ook de steun nodig van de overheid, met name wat betreft de
vergunningverlening. De vraag is of PNH en IenW bereid zijn om dit te
faciliteren.

o In het kader van Roadmap+ zijn er al projecten afgerond nadat het RIVM
de metingen had verricht ten behoeve van het recente rapport. In de
tussenliggende periode is de emissie van lood en PAKs verder verminderd.
In de toelichting wordt ingegaan op de milieu performance van TSN.

o U kunt in het gesprek aan TSN ook vragen waarom de Kooksgasfabriek 2
(KGF2) en Hoogoven 6 van groot belang zijn voor het productieproces van
staal. Beiden zijn punt van discussie voor de omgeving. U kunt ook vragen
wat het vergt om een of beiden eerder al dan niet vrijwillig te sluiten. De
verwachting is dat STAS IenW deze vraag zal stellen. In de toelichting is
meer informatie over het belang van KGF2 en Hoogoven 6 opgenomen.

Het RIVM heeft recent in opdracht van I&W geadviseerd over de uitvoering van 

een studie naar de effecten op de gezondheid/omgeving van de varianten die door 

Roland Berger worden onderzocht. Het RIVM adviseert o.a. om een 

monitoringssysteem op te zetten om de emissies van TSN beter door de tijd heen 

te volgen. Op die manier kunnen de effecten van maatregelen (uit de Roadmap+ 

en later als gevolg van een gekozen verduurzamingsroute) beter inzichtelijk 

worden gemaakt. De vormgeving hiervan vergt uitwerking, de vraag is nu of er 

bereidheid is om mee te werken aan een dergelijke vorm van monitoring. 
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Belangrijk om betrouwbare informatie te hebben over vermindering van
emissies en het verminderen van overlast bij uitvoering van Roadmap+.

o Het is daarom ook goed dat in de RIVM-notitie geadviseerd wordt om een
monitoringsprogramma op te zetten in termen van emissies (en
depositie).

o U kunt vragen benieuwd te zijn waarom momenteel al niet meer gemeten
wordt en hoe I&W en PNH hier in het vervolg invulling willen gaan geven
aan het voorgestelde monitoringsprogramma?

3. Tussenrapportage Roland Berger (opties CSS en versneld naar
DRI/EAF); Bijlage 2: Overzicht beide opties tussenrapport Roland Berger

Toelichting: De tussenrapportage van Roland Berger is recent opgeleverd. Beide 

routes naar een duurzaam Tata Steel zijn “technisch haalbaar” maar het rapport is 

nog niet af.  

Bij dit agendapunt kan worden besproken hoe men tegen de tussenrapportage 

aankijkt en wat er voor beide varianten over en weer nodig is om die mogelijk te 

maken. 

o Het is goed als TSN zelf aangeeft wat het van de bevindingen van het
Roland Berger tussenrapport vindt. EZK heeft er kennis van genomen en
wachten het eindrapport af.

o STAS IenW zal vragen afspraken te maken over de rol en positie van IenW
en EZK bij oplevering rapport Ronald Berger.

o U kunt aangeven dat het in eerste instantie aan het bedrijf is om op basis
van de resultaten, binnen de kaders van het Klimaatakkoord en
Nederlandse wet- en regelgeving te beslissen over de te nemen
verduurzamingsroute.

o U kunt aangeven dat EZK op basis van de resultaten zal bekijken wat het
zal doen. Het heeft geen nut om daar nu over te speculeren.

4. Bewoners, omgeving & dialoog

Toelichting: De sfeer en discussie in en met de omgeving van TSN is verhard en 
gepolariseerd en het vertrouwen in de overheden en TSN staat onder druk. De 
grote media-aandacht, de aangifte bij het OM en het initiatief voor “eigen 
metingen” van verschillende bewonersorganisaties zijn hier de duidelijkste 
uitingen van.  

Het is van belang dat overheden, Tata Steel, bewoners en andere 
belangenorganisaties een vorm vinden om constructief in dialoog te gaan met 
elkaar. In het programma Tata Steel 2020 – 2050 van provincie en gemeenten is 
hiervoor het “Omgevingsoverleg” bedacht. Dit heeft nog de nodige uitwerking en 
concretisering nodig. Het is lastig om vooraf precies te definiëren waar zo een 
overleg precies over moet gaan en wat doelen en randvoorwaarden zijn.  
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dialoogvorm aankijkt en of er in beginsel bereidheid is om daar aan deel te 
nemen. 

o U zou kunnen aangeven dat EZK het belang van een goede communicatie
tussen Tata Steel, bewoners, overheden en andere stakeholders
onderschrijft.

o Het is nog niet duidelijk wat de exacte rol van EZK in het voorgestelde
“omgevingsoverleg” zal moeten zijn maar we staan niet onwelwillend
tegenover het idee om hierover mee te denken. Eerst dient een concrete
uitwerking plaats te vinden.

Toelichting achtergrond 

Roadmap+, de Kooksgasfabriek 2 (KGF2) en Hoogoven 6 
 Productie Hoogoven 6:

o Hoogoven 6 maakt circa 2,6 MT ruwijzer per jaar (40%). Hoogoven 7
maakt circa 3,6 MT (60%).

 Sluiting KGF2 betekent:
o Import van cokes, wat duurder is;
o Meer import van aardgas, want minder kooksgas en minder bijproducten;
o De productiviteit van de hoogovens wordt in hoge mate nadelig

beïnvloed. Dat betekent minder productie. En dat heeft veel impact. De
geïmporteerde cokes zijn namelijk nat en koud door transport en dit zal
een grote financiële impact hebben.

o Import van cokes leidt ook nog tot veel meer scheepvaartbewegingen en
tot meer stofverspreiding door overslagbewegingen in onze haven. De
milieu-impact is dus ook een issue.

o Sluiting van KGF2 zal bovendien maar heel beperkt bijdragen aan de
oplossing van de problemen met lood en PAK’s. Oplossing van het
loodprobleem ligt veel meer bij de pelletfabriek, met de installatie van de
Denox filter. PAKs kunnen het beste bij de sinterfabriek worden
aangepakt.

Kooksfabriek 2 (KGF2): De felle discussie over de KGF2 als grootste veroorzaker 
van gezondheidsschade is niet feitelijk te onderbouwen. Grote 
gezondheidseffecten w.o. emissie van PAK (t.o.v. totale PAK emissie van site zo’n 
5%) en lood (geen emissie in KGF) zit in andere installaties, waar maatregelen 
genomen zijn en op dit moment worden uitgevoerd. Bij voltooiing van Roadmap+ 
zal de overlast van KGF2 aanzienlijk verminderd zijn.  

Milieu performance Tata 
Tata’s milieu performance is over de jaren steeds beter geworden. De uitstoot van 
bijvoorbeeld PAKs en lood is gedaald. Deze informatie is gebaseerd op verkregen 
emissiecijfers van TSN. De metingen zijn verricht door RIVM en GGD. Redenen 
waarom de lood- en PAKs-emissies van de staalfabriek in de loop der jaren 
gedaald zijn: 

o Er is in 2010 een doekfilter installatie op de sinterfabriek geplaatst die
zorgt voor een behoorlijke vermindering van loodemissie.
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van het RIVM over stofdeposities zijn verricht tussen 5 oktober en 26
november 2020. Nog voordat:

o Begin 2021 is bij de sinterkoelers een nieuw ESP-filter in gebruik
genomen. Dat zorgt voor een vermindering van lood en pak’s emissies
(o.a. benzoapreen). Dit project zat in de Roadmap 2030 dat nu dus
uitgevoerd is.

o In januari 2021 is de hulpstoffenfabriek van de hoogoven gesloten als
gevolg van te hoge PAK uitstoot. Door sluiting is de emissie van PAKs
substantieel afgenomen. Momenteel bezig met vergunningentraject om
deze fabriek weer op te starten maar dan met een speciaal PAK-filter
waardoor er geen Pak- uitstoot zal zijn.

o Kooks- en Gasfabriek (KGF2): Hier worden de ovenwanden momenteel
versneld geïsoleerd. Hiermee wordt de zwavelachtige geuroverlast
gereduceerd. Zo zijn afgelopen maand 2 klachten over geuroverlast
gemeld tegenover 30 gemiddeld. De versnelling is aangekondigd in
Roadmap+.

Verdere overlast vermindering 
 De Denox-installatie bij de pelletfabriek is het grootste project uit de

Roadmap+ en kost 150 mln. euro. Het wordt een groot bouwproject,
vergelijkbaar met een flatgebouw van 8 etages. De bedoeling is dat dit project
in 2025 gerealiseerd zal zijn.

 Door de Denox-installatie zal de emissie van lood en andere zware metalen uit
de pelletfabriek met 80% afnemen. Voor de gehele staalfabriek zal dit een
reductie van 55% betekenen. Voor PAKs zal het effect niet groot zijn.

 Maatregelen die Tata neemt om geuremissies te verminderen:
o Kooksfabriek 2: belangrijke geurbron voor Wijk aan Zee en voor IJmuiden

 Versneld aanpassingen aan de mechanische afdichting van de
kookskamers.

 Verlaging ovendruk voor elk van de 108 kamers.
o Beitsbaan 22: belangrijke geurbron voor Beverwijk West

 Installeren van een nieuwe dampwasser.
 Door deze maatregelen vermindert Tata het aantal uren dat de

geurconcentratie hoger is dan de referentiewaarde die de provincie
hanteert (PNH Geurbeleid) voor geurgevoelige objecten.

o Realisatie: In 2023 waardoor de geurbelasting in Wijk aan Zee, IJmuiden
en in Beverwijk West met circa 85% afneemt.

 Maatregelen die Tata neemt om stofoverlast te verminderen:
o In de eerste fase - de komende twee jaar - ligt de focus op het verder

verminderen van het stof dat neerslaat (stofdepositie).
o Maatregel: het beperken van stofverwaaiing bij de opslagen en bij het

overstorten op transportbanden in het grondstoffengebied.
o Realisatie van projecten in 2023:

 Bouw van stofschermen en overkappen van de bunkers van de
Hoogovens en de aanvoer van grondstoffen hiernaartoe.

 Overkappen van het koelproces van converterslak.
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Staalfabriek.
 Resultaat: verwachting is dat de neerslag van stof door Tata Steel in

de directe omgeving, in vergelijking met 2021, met circa 65%
verlaagd zal zijn.

o Realisatie van projecten in 2025:
 DeNox-installatie bij de pelletfabriek
 Ontstoffingsinstallatie bij de pelletfabriek

o Resultaat: verdere vermindering van uitstoot van fijnstof met 35%, zware
metalen 55% en stikstofoxiden 30% t.o.v. 2019.

 Maatregelen die Tata neemt om geluidoverlast te verminderen:
o Geluiden die vrijkomen bij de bestaande activiteiten zal Tata in 2022

maximaal reduceren binnen de benodigde veiligheidsmarges. De
belangrijkste bronnen die momenteel al aangepakt worden zijn:
 de primaire afzuiging bij de Staalfabriek,
 de alarmen op de transportbanden,
 rangeerbewegingen van de locomotieven,
 het verder verminderen van geluiden afkomstig van het schrootpark

en de plakkenopslag.



Factsheet Tata Steel Nederland (TSN) 

Lokaties in NL IJmuiden, Maastricht, Oosterhout, Zwijndrecht, IJsselstein en 
Nieuwegein. TSN per 1 oktober 2021 gesplitst van TS UK en nu 
zelfstandig deel uitmakend van Tata Steel Group (India).    

Leiding Wnd. voorzitter Raad van Bestuur: Hans van den Berg 

Voorzitter Raad van Commissarissen: T.V. Narendran   

Werkgelegenheid - Tata Steel biedt in Nederland werk aan ruim 11.000
personen. Daarvan werken er ongeveer 9000 op de locatie in
IJmuiden.

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

- EUR 5,381 miljard (2018-2019)

Winst/Verlies - 2019-2020 werd 125 miljoen Euro verlies gedraaid.

- 2018-2019 bedroeg de winst 177 miljoen Euro.

- Na vele jaren van winst is in 2019-2020 verlies gedraaid
vanwege zeer slechte marktomstandigheden.

Staalproductie per jaar - 7 mln. ton

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

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

Bijdrage aan de Nederlandse economie 

• Tata Steel genereerde 7,1 miljard euro bruto toegevoegde waarde in 2018 (bron: Oxford
Economics)

• Directe bijdrage van ~20% aan economie IJmond

• Integraal onderdeel van het Noordzeekanaalgebied en Metropoolregio Amsterdam

Top-20 NL niet-gouvernementele werkgever + kansen in decarbonisatie 

• Tata Steel genereert ~86.000 banen in Nederland

• 11.000 directe, 47.000 indirecte en 28.000 geïnduceerde banen (bron: Oxford Economics)

• Verduurzamingsprojecten zullen de komende 10 jaar nog eens 700 banen opleveren in NL

• Top-5 maakbedrijf in NL, op basis van aantal FTE's

Betrokkenheid bij de IJmondregio door onderwijs, innovatie & connectiviteit 

• Onderwijs: Tata Steel Academy (2019 beste mbo-school van NL, voor het leerplan
procestechnologie) met 170 nieuwe leerlingen en 300-400 (nieuwe) interne medewerkers per
jaar: 25 mln. EUR. aan onderwijsbudget.

• Innovatie: EUR 60 mln. R&D-budget, 90 gesponsorde promovendi/postdocs; WEF-industrie 4.0
light house status voor digitalisering toegekend aan locatie IJmuiden.

• Connectiviteit: onderdeel van Techport netwerk van scholen, bedrijfsleven en overheid ter
bevordering van maakindustrie in de IJmondregio.
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Redeneerlijn Tata Steel algemeen 

 De minister van EZK is en blijft in nauw overleg met het staalbedrijf in
IJmuiden over de verduurzamingsstrategie.

 Daarbij staan twee doelen centraal. Ten eerste: het bedrijf moet schoner. Dat
betekent het terugdringen van de CO2-uitstoot en het terugdringen van
schade en overlast voor de omgeving en het milieu. Ten tweede: De
verduurzamingsslag dient in Nederland gemaakt te worden. We willen de
staalproductie niet naar het buitenland verplaatsen.

 Tata Steel heeft met de bekendmaking om af te zien van de CCS-route en
direct over te stappen op DRI (productie direct gereduceerd ijzer), een
spannende, belangrijke en moedige stap voorwaarts gezet.

 Conform de toezegging in de Tweede kamer, is de minister van EZK
begonnen met de inventarisatie van mogelijke ondersteuningsopties voor
deze route.

 Dat betekent niet dat het resultaat direct gereed is.

 Uitkomsten van het onderzoek door Roland Berger, met inzicht in de
financieel, economische haalbaarheid en de impact op klimaat en milieu van
de Direct-To-DRI route zijn van belang om te bepalen welke vorm en omvang
van subsidie benodigd is. Deze uitkomsten worden later dit jaar verwacht.

 Van essentieel belang hierin is bovendien het goed inzichtelijk maken van de
business case van deze route door TSN zelf en de investeringsbereidheid van
het bedrijf.

 De komende tijd blijft EZK ook in gesprek met zowel het bedrijf als met de
betrokken medeoverheden. Zo kan samengewerkt worden, waarbij de
overheid en het bedrijf ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft, ter
realisatie van de transitie naar een toekomstbestendig duurzaam en schoon
staalbedrijf in IJmuiden.
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Kamervragen over ondersteuning groen staal 

2021Z16957 

(ingezonden 1 oktober 2021) 

Vragen van de leden Bontenbal (CDA) en Leijten (SP) aan de minister en staatssecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat over de investering in groen staal door ArcelorMittal en de 
overheden in België 

1. Bent u bekend met het bericht ‘ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met de Belgische en
Vlaamse regering ter ondersteuning van een investering van 1,1 miljard euro in
decarbonisatietechnologieën in de toonaangevende vestiging in Gent’ en ‘1 miljard voor groenere
staalproductie ArcelorMittal in Gent’? 1)

Antwoord: Ja 

2. Kunt u beschrijven in hoeverre de plannen van ArcelorMittal overeenkomen met die van Tata
Steel IJmuiden? Zijn de plannen vergelijkbaar?

Antwoord: 

De plannen van ArcelorMittal komen grotendeels overeen met de decarbonisatieroute, die Tata 
Steel in IJmuiden kortgeleden heeft gepresenteerd. Beide bedrijven zetten in op Direct Reduced 
Iron (DRI) met aardgas, en later met waterstof, in combinatie met elektrische ovens. 

3. Kunt u beschrijven op welke wijze de overheid deelneemt in dit project? Kunt u de constructie
toelichten waarmee zowel ArcelorMittal als de Vlaamse overheid 700 miljoen euro investeren in het
klimaatneutraal maken van het bedrijf? Hoe werkt het vehikel van de joint venture Finocas waar
beide partijen in investeren?

Antwoord: 

De investering wordt gefinancierd door de joint venture Finocas (50% Vlaamse overheid, 50% 
ArcelorMittal Belgium). Finocas bestaat sinds de jaren 70. Dit is een beproefd vehikel, in het leven 
geroepen na de staalcrisis om innovatief onderzoek in de staalindustrie te ondersteunen, zonder 
dat er sprake is van het bieden van directe steun. Voor de investering in DRI-installatie hebben 
zowel de Vlaamse overheid als Arcelor Mittal elk 350 mln. Euro in Finocas gestopt. De Vlaamse 
overheid heeft verklaard dat dit een lening is die op termijn terugbetaald moet worden. Dit houdt 
o.a. in dat het geld eigen vermogen van Finocas wordt (dus geen vreemd vermogen/schuld). Dat is
voordelig voor Arcelor Mittal, omdat daarmee de schuldpositie van het Arcelor-concern niet
verslechtert. Bovendien gaat het om een lening tegen marktrente die t.z.t. terugbetaalt moet
worden. De federale overheid springt bij met allerlei gunstige fiscale regelingen, zoals
belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling.

4. Is het ook in IJmuiden mogelijk om fossiele koolstof te vervangen door circulaire en
afvalkoolstof?

Antwoord: 

Bij de staalfabriek in IJmuiden wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van inzet van 
biokoolstof op basis van houtafval. Dit onderzoek is op dit moment nog niet in een stadium dat 
deze alternatieve koolstof nu al ingezet kan worden in bestaande productiefaciliteiten. 
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5. In hoeverre kunnen staatssteunregels vanuit de Europese Commissie nog roet in het eten
gooien voor deze deal?

Antwoord: 

De verwachting is dat bij bezwaren van de Europese Commissie deze deal zodanig aangepast zal 
kunnen worden dat het past binnen de staatssteunregels. 

6. Kunt u schetsen op welke manieren de Nederlandse staat deel zou kunnen nemen aan of een
belang zou kunnen nemen in de verduurzaming van Tata Steel IJmuiden?

Antwoord: 

Deelneming van de Nederlandse staat in Tata Steel is op dit moment niet aan de orde. Wij 
onderzoeken of bij de door Tata Steel uit te werken plannen passende overheidssteun mogelijk is 
die naast de te investeren middelen van Tata Steel verduurzaming van het bedrijf vorm kan geven. 

7. Is er in het geval van Tata Steel IJmuiden sprake van publieke belangen die geborgd moeten
worden door het Rijk? Welke instrumenten acht de minister daarvoor het meest geschikt? Welke
rol kan een overheidsbelang, eventueel via een staats- of beleidsdeelneming, daarin een rol
spelen?

Antwoord: 

Bij elke onderneming spelen publieke belangen. De publieke belangen rondom Tata Steel zijn, zoals 
vaak aangegeven, groot en hebben mijn permanente aandacht.  Waar en hoe de rol van de overheid 
ligt en welke instrumenten toepasbaar zijn hangt in sterke mate af van de concrete 
investeringsplannen. Over de in te zetten instrumenten kan ik momenteel dus geen uitspraken doen, 
dat hangt van de investering af. Daarbij zullen randvoorwaarden, zoals uitvoerbaarheid en 
staatsteunregels in acht genomen moeten worden.  

8. Kunt u beschrijven waarop de deal met SSAB destijds is vastgelopen? Acht u het mogelijk dat
met de keuze van Tata Steel IJmuiden voor de waterstofroute SSAB alsnog bereid zou zijn tot een
overname? Bent u bereid deze gesprekken op gang te helpen?

Antwoord: 

Volgens SSAB bleken de bedrijfsspecifieke kenmerken van Tata Steel Nederland (TSN) niet goed 
aan te sluiten bij de interne strategie van SSAB. Dat had niet zozeer te maken met de mate van 
duurzaamheid van de productielocatie in IJmuiden, maar met de meest efficiënte route naar 
verdere verduurzaming die past in IJmuiden. Die paste niet in de duurzaamheidsstrategie van 
SSAB waardoor de overname van TSN financieel niet goed verantwoord kon worden.   

Zowel TSN als SSAB zijn particuliere bedrijven en zelf verantwoordelijk voor hun aan- en 
verkoopbeleid. Ik kan het niet uitsluiten dat SSAB hernieuwde interesse toont voor TSN maar het is 
geen taak van de minister van Economische Zaken en Klimaat om potentiële kopers voor TSN te 
zoeken.  

1) ArcelorMittal, 1 oktober 2021, 'ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met de Belgische en Vlaamse
regering ter ondersteuning van een investering van 1,1 miljard euro in decarbonisatie technologieën in de
toonaangevende vestiging in Gent'. (ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met de Belgische en Vlaamse
regering ter ondersteuning van een investering van 1,1 miljard euro in decarbonisatietechnologieën in de
toonaangevende vestiging in Gent. - ArcelorMittal in België)



Redeneerlijn n.a.v. het artikel van hoogleraar Jan Rotmans 

 Tata Steel heeft aangegeven de DRI te starten op basis van aardgas en over te stappen op
groene waterstof zodra dat haalbaar is. Dat wil zeggen wanneer er voldoende betaalbare
groene waterstof zal zijn. Een jaartal is hierbij niet genoemd.

 Terecht constateert hij dat er enorme uitdagingen zijn om de verduurzaming van het
staalbedrijf gerealiseerd te krijgen en dat het TSN niet zal lukken om dit alleen voor elkaar
te krijgen.

 MEZK heeft, mede n.a.v. aangenomen moties tijdens het Commissiedebat van 16
september, aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken voor ondersteuning van de DRI-
route.

 Rotmans heeft gelijk als hij zegt dat er heel veel extra groene energie nodig is om Tata
Steel op waterstof te laten draaien. De opschaling van de groene waterstofproductie moet
omhoog.

 Het kabinet voert beleid uit om deze opschaling mogelijk te maken. Daarbij wordt naar de
hele keten gekeken: van opschaling elektrolyse, waterstofinfrastructuur naar uitbreiding
van groene elektriciteitsproductie op zee.

 Het kabinet werkt daarnaast aan een importstrategie zodat Nederland optimaal kan
profiteren van goedkope waterstofproductie op locaties waar de productiekosten laag zijn.

 Op hoofdlijnen zal deze strategie bestaan uit: 1)het doorzetten van het huidige beleid om
een internationale markt voor waterstof te bewerkstelligen in Europees en mondiaal
verband (met nadruk op zekerheid  over regelgevend kader en infrastructuur), 2) het leren
van de eerste importprojecten voor wat er aanvullend nodig is om import te faciliteren in
de EU (zo mogelijk in samenwerking met Duitsland); en 3) het ontwikkelen van
samenwerkingsverbanden met landen die veel potentieel  hebben voor levering van
waterstof (in opvolging van de verkenning door Havenbedrijf Rotterdam).

 Ten slotte is de ontwikkeling van blauwe waterstof een mogelijkheid om de opstart van de
waterstofmarkt te faciliteren.
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Nieuws 

ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met Belgische en Vlaamse regering: 1,1 
miljard euro investering in koolstofneutrale technologieën in Gentse vestiging in North 
Sea Port 

Gepubliceerd op di 28 sep 2021 

ArcelorMittal Belgium zal de CO2-uitstoot tegen 2030 met 3,9 miljoen ton per jaar verminderen. 
Het bouwt hiervoor een installatie voor direct gereduceerd ijzer (DRI) met een capaciteit van 2,5 
miljoen ton en twee elektrische ovens in de vestiging in Gent. 

ArcelorMittal kondigt vandaag 28 september aan dat het een intentieverklaring heeft ondertekend 
met de Belgische en Vlaamse regeringen ter ondersteuning van een project van 1,1 miljard euro in 
de vestiging van het staalbedrijf in Gent. Het betreft de bouw van een installatie voor direct 
gereduceerd ijzer (DRI) van 2,5 miljoen ton en twee nieuwe elektrische ovens. Deze zullen parallel 
met de state-of-the-art-hoogoven werken die klaar is om afvalhout en plastics te gebruiken als 
alternatief voor fossiele koolstof. 

“Deze investering van het grootste staalbedrijf ter wereld in Gent spreekt boekdelen. Voor North 
Sea Port betekent deze investering het inzetten op circulaire economie en een verdere verankering 
van een van de grootse werkgevers in het grensoverschrijdende havengebied. Samen met 
ArcelorMittal Belgium kunnen we de energietransitie in het havengebied verder aanpakken om 
koolstofneutraal te worden tegen 2050”, aldus Daan Schalck CEO van North Sea Port. 

Steenkool vervangen 

In plaats van steenkool gebruikt een DRI-installatie aardgas en uiteindelijk mogelijk waterstof om 
ijzererts te reduceren. Dit leidt tot een grote vermindering van de CO2-uitstoot in vergelijking met 
de productie van staal via de hoogovenroute. De twee elektrische ovens zullen het ‘direct reduced 
iron’ (DRI) en het staalschroot smelten. Dit wordt vervolgens in de staalfabriek omgevormd tot 
plakken en tot eindproducten verwerkt. 

3 miljoen ton CO2-emissies per jaar minder 

Zodra de DRI-installatie en elektrische ovens gebouwd zijn, zal er een overgangsperiode zijn 
waarin de productie geleidelijk van hoogoven A naar de DRI-installatie en elektrische ovens zal 
verschuiven. Daarna zal hoogoven A worden gesloten die dan het einde van zijn levensduur heeft 
bereikt. Tegen 2030 zal dit leiden tot een vermindering van ongeveer 3 miljoen ton CO2-emissies 
per jaar. 

Samen met andere initiatieven zal ArcelorMittal Belgium zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met 3,9 
miljoen ton per jaar kunnen verminderen. Dit komt overeen met de broeikasgasemissies van 
848.172 auto's die een jaar lang hebben gereden. Daardoor zal ArcelorMittal Belgium een 
belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van ArcelorMittal Europa om de CO2-emissie met 35% 
te verminderen tegen 2030 en koolstofneutraal te worden tegen 2050. 

Steun voor koolstofneutrale staalproductie 

De steun van zowel de Belgische als de Vlaamse regering voor dit project is van cruciaal belang 
gezien de aanzienlijke kosten die gepaard gaan met de overgang naar een koolstofneutrale 
staalproductie. De goedkeuring van de Europese Commissie voor financiële steun zal ook nodig 
zijn. 
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Richting koolstofneutraal 2050 

Om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn werkt ArcelorMittal op drie assen: 

- Een verdere verbetering van de materiaal- en energie-efficiëntie en een verhoogd schrootgebruik.

- De implementatie van Smart Carbon-technologieën:

Fossiele koolstof vervangen door circulaire en afvalkoolstof: 'verse' grondstoffen zullen steeds meer 
vervangen worden door afvalproducten, op een ecologisch en economisch haalbare manier. Het 
Torero-project zal afvalhout van containerparken voorbehandelen om biokool te produceren die 
geschikt is voor het hoogovenproces. ArcelorMittal Belgium heeft ook demonstratieprojecten lopen 
met plastiekafval dat in de vorm van poeder of gas in de hoogovens zou kunnen worden 
geïnjecteerd. 

Het omvormen van restgas tot nuttige chemische stoffen: In 2022 zal ArcelorMittal Belgium de 
installatie Steelanol/Carbalyst in gebruik nemen om gas uit het staalproductieproces op biologische 
wijze om te zetten in bio-ethanol. 

CO2 afscheiden voor hergebruik of opslag (CCS). 

- Waterstof: de vervanging van koolstof als reductiemiddel door waterstof (uiteindelijk door groene
waterstof wanneer die commercieel beschikbaar wordt).

Alexander De Croo, Eerste Minister van de Belgische regering: "Om de klimaatcrisis aan te pakken, 
moeten we ambitieuze maatregelen nemen. De Europese landen nemen het voortouw, met 
duidelijke doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen 
en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Het is goed te zien dat sectoren met een grote voetafdruk 
ook de handen uit de mouwen steken door te investeren in innovatie om de uitstoot te 
verminderen en op lange termijn koolstofneutraliteit te bereiken. Deze belangrijke investering van 
ArcelorMittal in nieuwe technologieën is belangrijk voor de hele Gentse regio, voor het verkleinen 
van de voetafdruk van ons land, en toont aan dat het koolstofvrij maken van onze economie een 
collectieve inspanning is." 

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering: "Wij geloven dat technologische 
doorbraken van cruciaal belang zijn om de klimaatagenda te verwezenlijken. De ambitieuze 
roadmap die ArcelorMittal heeft voorgesteld voor zijn site in Gent is in die zin een opportuniteit." 

Aditya Mittal, CEO ArcelorMittal, verklaarde: "De aankondiging van vandaag is het derde grote 
decarbonisatieproject dat we in de afgelopen twee maanden hebben aangekondigd, waaruit blijkt 
dat we stevige stappen zetten om onze activiteiten koolstofvrij te maken en, wat cruciaal is, om in 
het komende decennium sneller vooruitgang te boeken. Geen van deze projecten zou mogelijk zijn 
zonder de steun van de overheid, dus we zijn de regeringen van België en Vlaanderen zeer 
dankbaar voor hun voortdurende steun bij onze overgang naar een staalproductie met netto nul 
CO2-uitstoot. De aankondiging vandaag van ons project om een DRI-installatie van 2,5 miljoen ton 
te bouwen, die zal bestaan naast en een aanvulling zal vormen op het Smart Carbon-traject waarin 
we al investeren in Gent, is een voorbeeld van het soort transformationele verandering dat we 
willen en moeten doorvoeren om het traject van ArcelorMittal naar een staalproductie met netto 
nul CO2-uitstoot te versnellen." 



Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium: "ArcelorMittal Belgium heeft een passie voor 
duurzaamheid en circulariteit. We blijven investeren en nieuwe projecten lanceren om koploper te 
blijven in de energie- en klimaattransitie. Dit project van 1,1 miljard euro is een belangrijke 
mijlpaal in ons decarbonisatieproces. De DRI-installatie en twee elektrische ovens zullen leiden tot 
een sterke daling van de CO2-uitstoot, terwijl de vernieuwde hoogoven zal bijdragen tot het 
recycleren van afvalhout en plastic die einde levensduur zijn. Deze aanpak draagt bij tot de 
versterking van ons wereldwijde leiderschap op het vlak van CO2- en energie-efficiëntie in de 
staalsector." 
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Disclaimer

This report has been produced by  (" " or "RB") for North Sea Canal Area ("NSCA" or the "User"). This report is 
confidential to, and for the sole benefit of, the User. 

Roland Berger's principal task during this project is to provide more detailed view on the hydrogen supply and demand in NSCA, as outlined in 
the 22 October 2021 Engagement Letter between Roland Berger and NSCA. This draft report has been developed over a period of three 
weeks from 25 October to 12 November 2021. Project plan have bee evaluated and quantified on a best-effort basis but given the short 
timeline a full evaluation was not possible. All forecast are dependant of realization of the evaluated projects.

Neither the whole nor any part of this report may be distributed, reproduced, disclosed to, used or relied upon by any other person or used for 
any other purpose without the prior written consent of . It is agreed that the User may show this report to their professional 
advisors involved with this transaction, although these parties may not place any reliance on this information.

While the information provided herein is believed to be accurate,  makes no representation or warranty, express or implied, as to 
the accuracy or completeness of such information. The information contained herein was prepared expressly for use herein and is based on 
certain assumptions and information available at the time this report was prepared. There is no representation, warranty or other assurance 
that any of the projections or estimates will be realized, and nothing contained within this report is or should be relied upon as a promise or 
representation as to the future. In furnishing this report, Roland Berger reserves the right to amend or replace the report at any time and 
undertakes no obligation to provide the User with access to any additional information. Roland Berger has not verified the accuracy of data it 
has obtained from the User or any other party.

 shall not be liable for any loss or damage arising out of our work on the project except to the extent caused by our wilful 
misconduct or gross negligence. 

In this notice the term  analysis include its partners, directors, employees and agents.
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Source: Roland Berger

To support legibility, the report contains numerous abbreviations

Index of abbreviations

Hydrogen produced from renewablesGreen hydrogen

Carbon capture and storageCCS Liquid organic hydrogen carriersLOHC

meter Square/Cubicm2/3Combined heat and powerCHP

Million (106)MCarbon dioxideCO2

Hourh Metric ton - 1000 kgton

HydrogenH2 To be determinedTBD

Noordzeekanaalgebied (municipalities of Amsterdam, 
Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Velsen en Zaanstad)

NSCAEuroEUR

MethaneCH4 meterm

Metropolitan Region of AmsterdamMRADirect reduction ironDRI

U.S. DollarUSDJouleJ

AmmoniaNH3European ComissionEC

WattWThousand (10^3)k

Giga (109)G Renewable Fuels of Non- Biological OriginsRFNBOs

Port of AmsterdamPoAHydrogen produced from fossil fuels Grey hydrogen

Liquid inorganic hydrogen carriersLIHCBillionbn

MeaningAbbreviation MeaningAbbreviation

A Sources & abbreviations

Kilogramkg

Hydrogen produced from fossil fuels with CCSBlue hydrogen Liquified natural gasLNG
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Databases and other public sources

We have conducted interviews with 10 organizations to verify plans 
for hydrogen demand, supply and transport

Overview of data sources

> CO2 emissions, CBS 
> National inventory report 2021, Ministry of Health, 

Welfare and Sport
> Hydrogen decarbonization pathways, Hydrogen 

Council
> Haalbaarheidsstudie klimaat neutrale paden TSN 

IJmuiden, Tata Steel & FNV
> Overview of Hydrogen Projects in the 

Netherlands, TKI Nieuw Gas
> Rapportage systeemstudie energie infrastructuur 

Noord Holland 2020-2050, CE Delft
> Zaanstad Maakstad Onderzoekprogramma 

Energietransitie, DAREL

NSCA data

> Hydrogen hub, NSCA
> CES 1.0, NSCA
> Visie 2040, NSCA
> Transitieprogramma van klimaattafel industrie, 

NSCA
> Groeipad H2 overzicht vraag en aanbod excel, 

PoA

Source: Roland Berger

Name
Interviews with stakeholder |  # interviews: 11

Organization ProgressDate
CompletedNobian 29-10-21

CompletedPort of Amsterdam 02-11-21

CompletedAlliander 02-11-21

CompletedVattenfall 03-11-21

CompletedSchiphol 05-11-21

CompletedTata Steel 03-11-21

PlannedProvincie Noord-Holland 12-11-21

CompletedGasunie 01-11-21

PlannedGemeente Amsterdam 12-11-21

A Sources & abbreviations

CompletedGasunie 09-11-21

CompletedPort of Den Helder 08-11-21
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NSCA needs hydrogen to become carbon neutral – Acceleration is 
needed now to develop future-proof hydrogen infrastructure

Executive summary (1/2)

Source: Roland Berger

B Executive summary

> The NSCA is of high importance to the Dutch economy as a large-scale international 
energy and industrial hub

> There are three main industry clusters; steel, aviation and shipping; all three depend 
heavily on fossil fuels

> To become carbon neutral in 2050, the three main clusters have announced hydrogen-based
transition paths

> Transitioning to hydrogen by the three main clusters enables a hydrogen infrastructure 
roll-out which unlocks synergies with hydrogen-based transitions and spin-offs in 
other sectors such as mobility and the built environment

> Scale-up and accelerate of the hydrogen transition can be achieved if ongoing kick-start 
projects are realized quickly 

25 25

550

0

200

400

600

~220

Supply

Demand

16 16 16

-190 -190

-525-600

-400

-200

0

200

2021 2025 20262020

1

202920242022 2023 2027 2028 2030 2035

-195

Oversupply

Undersupply

ForecastHistorical

0

Introduction of NSCA and accelerating hydrogen

> With the current planned supply initiatives of ~25 kton H2 there is an expected supply gap of 
H2 in NSCA of ~195 kton H2 in 2030 which is expected to increase to ~525 kton H2 in 2035 
mainly driven by ~400 kton H2 demand from Tata Steel

> By 2050, due to a limited increase of local supply and despite an increase of national imports 
a gap of 750-1,000 kton H2 remains, therefore large-scale, international import will be 
required to realize the hydrogen transition

Expected hydrogen supply & demand

Overview of NSCA

Expected hydrogen supply and demand in NSCA, 2020-2035 
[kton H2]
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NSCA needs hydrogen to become carbon neutral – Acceleration is 
needed now to develop future-proof hydrogen infrastructure

Executive summary (2/2)

Source: Roland Berger

B Executive summary

> To close this gap, NSCA must increase local production, import nationally and import 
internationally
– Increasing local H2 production up to 1 GW yielding an additional ~150 kton H2 seems 

possible – Scale-up beyond 1 GW is unlikely due to grid capacity and land area limitations
– Connecting NSCA to the national backbone by 2027 is essential to fulfill the supply gap 

by national imports  – Despite several planned large projects there is unlikely to be 
sufficient green hydrogen available to fulfill the supply gap expected in 2035

– International import of hydrogen will be required to fill the remaining the supply gap –
Due to the abundance of renewable resources in other regions hydrogen imports can be 
cost competitive with local production

Closing the supply & demand gap

> With acceleration of the hydrogen-based transition, NSCA can
– Reduce 4-6 Mton CO2 by 2030 and 15+20 Mton CO2 by 2050
– Protect current jobs and added value as losing Tata Steel alone could cost 40.000 jobs 
– Create a new value chain which can deliver 3.000-12.000 new jobs
– Stimulate national investments in renewables, infrastructure and electrolysis of EUR 20-25 bn

> To achieve the hydrogen transition, the regional and national government and European 
Commission will have to provide financial support, deliver swift permitting, proactively 
develop infrastructure and ensure the availability of renewable electricity

Impact & enablers

100

195
220

Demand
in 2030

Demand 
in 2035

25

<10

125

Announced 
local supply

550

Supply gap 
resolution 

330
(Extra 2035)

60-70
<10

550

60-70

Supply gap 
resolution

220 
(2030)

<10

220

125

25

Solutions to supply gap

1 Increase local production 
capacity

2 National imports through 
the H2 backbone

3 International imports

2030 2035

30%

30%
40%

550

Potential resolution of supply gap in NSCA, 2030 [kton H2]

Financial support
> Support is needed to stimulate production and 

consumption of green hydrogen
> Governments should be allowed to support

Hydrogen 
infrastructure

> Infrastructure is an essential foundation 
> Development of (international) import 

infrastructure needs to be started

Regulatory
support

> Permitting processes must be accelerated
> Road-blocks (e.g. nitrogen) should be resolved
> Availability of human capital need to be improved

Availability of 
renewable electricity

> Next to electrification, renewable electricity will be 
required to produce hydrogen

> Clear additionality criteria may be required

1

2

3

4

Main enablers of NSCA's hydrogen ambition 
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NSCA is of high importance to the Dutch economy due to its 
industrial cluster and role as international transport & fuel hub

Key characteristics NSCA

C Introduction of NSCA

Source: NSCA, Port of Amsterdam, Roland Berger

1) Of NSCA region incl. both the sea- and airport; 2) Metropolitan Region of Amsterdam

> Population MRA of 2.5 million people
> Connection with Amsterdam and its 

innovative startups, educated 
population and renommated 
research institutes

Connection with MRA2)

> The largest petroleum port in the 
world

> Aspiration to develop a strong 
position in hydrogen (derivatives)

Energy/fuel hub

> Strong industrial 
port complex

> Part of global top 
in fuels, basic 
metal, machine 
construction, 
food, aerospace 
and control 
technology

Industry clusters

> 4th largest port of Europe
> Connection with 4th largest 

airport of Europe 
(Schiphol)

International transport 
hub

> 171.000 jobs1)

> EUR 19 bn
added value1)

> Powerful ecosystems with potential to create 
synergies in a new energy system
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NSCA has the ambitious goal to become carbon neutral in 2050, 
reducing current emissions of ~15+20 Mton CO2

91%

Rest of NL

9%4)

NSCA cluster

Decarbonizing NSCA could lead to a reduction of 4-6 Mton CO2 in 2030 and 14-15 Mton CO2 in 2050 compared to 1990, and 
another ~20 Mton CO2 from o.a. aviation, bunkering and mobility

NSCA emission reduction ambition [Mton CO2e]1)

AmbitionHistorical

6,0

2050

17.72)

0.41)

2.41)

0.23)
1.33)

6.65)

2020

9-10

2030

0

-100%
35%

20.1

14.5

Source: CBS, Klimaatmonitor, NSCA, Port of Amsterdam, Roland Berger

1) Based on 2019 sector specific CO2 emissions of the municipalities Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Velsen, Zaanstad; 2) Bunkering and aviation emissions are 
not accounted to a specific country/region and therefore shown separately; 3) AEB emissions (waste incineration) count as 1/3 fossil and 2/3 biogenic, only fossil emissions shown; 4) As 
power plant uses exhaust gas from steel these emissions should be partly assigned to Steel; 5) Based on a normalized production volume

C Introduction of NSCA

166

Dutch emissions, 
2020 [Mton CO2e]

Mobility & built environment1)

Industry (heat & feedstock)1) Electricity for steel5)Bunkering & Aviation2)

Built environment AEB3) Electricity3) Steel5)

Aggeregated

6.04)
NSCA industry 

cluster emissions

Other emissions in 
NSCA area
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Challenge

Fossil fuel 
use

Status

NSCA is a large-scale energy hub, the three main energy intensive 
clusters currently depend heavily on fossil fuels

Transition challenge for the main clusters within NSCA

Steel Port activities Aviation

C Introduction of NSCA

Source: Tata Steel, Port of Amsterdam, Synkero, Roland Berger

Making steel requires both 
high temperature heat and 
carbon as a feedstock

Both trade in and bunkering of 
fossil fuels will be replaced 
by sustainable alternatives

Aviation requires fuels with a 
high energy density due to 
stringent weight and size 
restrictions

5 Mton of coal per year 4 Mton of aviation fuel 
used

<1% of renewable energy 
used in steel making process

<0.1% of sustainable 
aviation fuel used

1.5 Mton of fossil fuels 
bunkered in the port area

<1% of sustainable fuels 
bunkered as of today



14211112_Hydrogen acceleration_NZKG_EN_1039.pptx

D
R

A
FT

 –
W

O
R

K
 IN

 P
R

O
G

R
ES

S

To solve their transition challenge and become climate neutral 
before 2050 all three main cluster will rely heavily on hydrogen

Announced transition paths for main clusters within NSCA

C Introduction of NSCA

Source: Tata Steel, EVOS, EC REDII, Roland Berger

Transition 
path

Hydrogen
Requirement

Steel Port activities Aviation

Convert first blast furnace to 
DRI-process in 2028 and 
second in 2035

Develop an import terminal for 
multiple hydrogen carriers

Blend biofuels and synthetic 
fuels with traditional aviation 
fuel

Start use of DRI before

2030 and use 80%
hydrogen in DRI and up to 

100% in other processes

Start use of sustainable 

aviation fuel by 2030, 
increasing to 63% of all 

aviation fuel by 20501)

Import of up to 1 Mton of 
hydrogen through carriers by 

2030

1) Includes synthetic and biogenic aviation fuels
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The plans of the main clusters enable hydrogen infrastructure roll-
out fueling hydrogen-based transitions in other sectors

Sectoral synergies of a hydrogen-based transition

Source: Gasunie, NSCA, Port of Amsterdam, Roland Berger

C Introduction of NSCA

A local hydrogen backbone 
enables smaller industrials to 
use hydrogen for heating & 
feedstock processes

A flexible mixture of hydrogen 
and natural gas can be used in 
powerplants and the DRI-
process for steelmaking to 
stabilize the hydrogen market

Oxygen by-product of 
electrolysis can be used in the 
steel manufacturing process

Hydrogen-fired powerplants 
can produce electricity when 
renewable capacity is 
constrained 

A regional backbone (with 
(inter)national connections) 
enables deployment of 
hydrogen refuelling stations for 
road vehicles

With the Port of Amsterdam 
and Schiphol, NSCA is a large 
potential offtaker of RFNBOs

Steel

Electricity generation

Electrolysis

Built environment

Mobility

Synthetic fuels

Sustainable waste heat (from 
hydrogen-based heating) can 
be used for district heating in 
the MRA region

Hydrogen can be used as 
feedstock for Renewable Fuel 
from Non-Biogenic Origin 
(RFNBO), which can replace 
fossil fuels and still allows the 
use of the same engines

Waste heat from electrolysis 
and/or powerplants using 
hydrogen as feedstock can be 
used for district heating

Current gas distribution 
network can be converted to 
hydrogen and connected to 
the regional backbone

(Chemical) industry
Gasunie hydrogen backbone

Regional integrated backbone (RIB)
RIB route-option
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NSCA has an ambition for deep decarbonization through hydrogen, 
acceleration is required to achieve that goal

Hydrogen has broad decarbonization potential
> Hydrogen is key for decarbonization in sectors, where electrification 

or sustainable heat do not offer a solution
> Hydrogen can be used to decarbonize industry, aviation, shipping, 

cities, homes and mobility

NSCA is well positioned to use hydrogen
> The area can be an accelerator for hydrogen as there:

– Is energy-intensive industry 
– Are connections to the fuel hub at the Port of Amsterdam and 

Schiphol
– Is existing gas infrastructure and a close connection to 

(future) offshore wind energy from the North Sea

1

2

NSCA's potential to accelerate hydrogen plans

Source: NSCA, Roland Berger

Strong potential for growth in multiple value chains
> There are several initiatives from a demand, supply and infrastructure with 

plans to become operational before 2030

3

D Hydrogen ambition
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Competitiveness of end-applications in 2030

Hydrogen is most competitive as low-carbon solution, but not yet 
competitive to conventional option at current ETS and H2 prices

D

Source: Hydrogen Council, Roland Berger

Hydrogen 
is most
competitive 
as a low-
carbon 
solution

Hydrogen is 
less
competitive 
as a low-
carbon 
solution

Hydrogen is less competitive 
compared to conventional option

Hydrogen is more competitive 
compared to conventional option

Industry Mobility Centralized energy Built environment

1 Hydrogen has broad decarbonization potential

MethanolBlending of 
H2 in gas 

grid
Electricity 
generation 

(CCGT) Existing 
district 
heating 

Industrial 
heating

Steel

Chemical 
feedstock1)

(Syn)fuels 
for ships

Steel
Industrial 
heating

Electricity 
generation 

(CCGT)

Synfuels 
for 

aviation

Regional 
train

New 
district 
heating

Large 
passenger 

vehicle

Taxi'sForkliftsTrucks

Van for 
urban 

delivery

If CCS is applied

Bus

Hydrogen most competitive as low-carbon solution, 
but not yet competitive with conventional options at 

current ETS and H2 price

Competitiveness of end-
applications increases with higher 
ETS price and/or lower H2 prices

Small 
passenger 

vehicle

Hydrogen most competitive as low-carbon solution, 
and already competitive with conventional options 

at current ETS and H2 price

Versie A
x-as = vergelijking met conventionle optie

Illustrative
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Competitiveness of end-applications in 2030 vs. long-term potential demand

Hydrogen is most competitive as low-carbon solution, but not yet 
competitive to conventional option at current ETS and H2 prices

D

Source: Hydrogen Council, Roland Berger

Hydrogen 
is most
competitive 
as a low-
carbon 
solution

Hydrogen is 
less
competitive 
as a low-
carbon 
solution

Potential hydrogen demand in NSCA region

Illustrative

Industry Mobility Centralized energy Built environment

1 Hydrogen has broad decarbonization potential

Methanol

Blending of 
H2 in gas 

grid

Existing 
district 
heating 

Industrial 
heating

Steel

Chemical 
feedstock1)

(Syn)fuels 
for ships

Steel
Industrial 
heating

Electricity 
generation 

(CCGT)

Electricity 
generation 

(CCGT)

Synfuels 
for 

aviation

Regional 
train

New 
district 
heating

Large 
passenger 

vehicle

Taxi's

Forklifts Trucks

Van for 
urban 

delivery

If CCS is applied

Bus

Competitiveness of end-
applications increases with higher 
ETS price and/or lower H2 prices

Small 
passenger 

vehicle

Low Medium High

Versie B
x-as = Potentiele NZKG waterstof vraag

Hydrogen most competitive as low-carbon solution 
and there is high potential demand
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Spill over effects
> Knowledge institutions, 

such as:
– Universities: e.g., 

UvA and VU
– Universities of 

applied sciences: e.g. 
HvA and Inholland

> Incubators, starts-ups 
and scaleups

> Amsterdam as testing 
ground for innovations –
Amsterdam was 
crowned European 
capital of Innovation 
2016

> Knowledge export 
through Amsterdam as 
international hub

NSCA is the ideal location to accelerate hydrogen development as it 
combines hydrogen demand, supply, flexibility and import

D

Supply and flexibility

Existing: 
> Fuel lines with 

Schiphol and harbor
> Natural gas network

Demand

Synthetic fuels

Steel

Industry

Mobility

Electricity

Built environment

Non-exhaustive

> Port of Amsterdam: 4th 

largest port of Europe and 
international fuel hub

> Strong connections with 
ports of Rotterdam, Den 
Helder, Groningen and 
Antwerp

Import

> Proximity to landfall of the 
North Sea's offshore wind 
energy

Supply

New: 
> National and 

regional hydrogen 
backbone

Source: NSCA, Roland Berger

Infrastructure

2 NSCA is well positioned to use hydrogen

NSCA hydrogen proposition

> Tata Steel and Vattenfall 
can use a variable mix of 
nat. gas and hydrogen to 
balance the H2 grid

Flexibility
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To enable the large-scale transition to hydrogen desired by the main 
clusters in NSCA needs to scale- and speed-up ongoing initiatives

Source: NSCA, Roland Berger

Projects kick-start and take-off

1. Kick-start of pilots
Active stimulation of new projects 
and realization of basic hydrogen 
infrastructure

2. Take-off value chains Scale-
up and accelerate pilot projects 
and increase use of hydrogen in 
key value chains

3. Large-scale transition and 
import
Connection of hydrogen and 
synthetic fuels to international 
value chain and knowledge export 
to further push towards global 
climate neutrality

1. Kick-start of pilots
Pilots and basic infrastructure

2. Take-off value chains
Scale-up and acceleration of 
pilots and increase demand

3. Large-scale transition 
and import
Mature H2-market and significant 
CO2-reductions

Synthetic fuels

Industry (heat & feedstock)

Electricity

Hydrogen export/import

Synthetic fuels export/import

Knowledge export

Innovation, human capital and knowledge development

Funding climate and regulation

2021 2025 2030 2050

D 3

+ many others

Many concrete initiatives are already underway

Steel Built environment

Mobility
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The supply and demand of hydrogen in NSCA has been estimated 
using a combined bottom-up and top-down approach

Source: Roland Berger

Sizing of hydrogen supply & demand – Methodological approach

2

Long term, 2050 
Top-down
approach 

1 Short term, <2035
Bottom-up
approach

E Expected hydrogen supply & demand

> Sizing of supply and demand by 
summation of projections of 
individual projects

> Method is accurate as there are 
no/very limited new projects 
expected that will be completed 
before 2030

1 Short term, <2035

> Estimate of demand by looking 
at total energy consumption and 
potential for hydrogen

> Due to many new projects and 
ongoing market developments a 
bottom-up analysis is not 
reliable

2 Long term, 2050 
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Multiple hydrogen initiatives, mainly on the demand side, are 
planned to be realized before 2030

Demand

Supply

2022 20302023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Non-disclosed

Hemweg Hy4Am 

H2ermes

Non-disclosed  
Sustainable fuels

Synkero –
Synthetic fuel

Tata Steel

Vattenfall –
Hydrogen blending

Industrial heat

1) Ground Service Equipment

Overview hydrogen supply and demand projects in NSCA

Sustainable fuels

Bio Energy 
Netherlands

E 1 Short-term (<2035)

Source: NSCA, Tata Steel, Nobian, Vattenfall, Synkero, Roland Berger

Timing indicative

Indicative project size ton H2 per year, <10,000 ton, 10,000-100,000 ton, >100,000 ton

Sustainable fuels

Sustainable fuels

Garbage 
trucks

Import
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By far the largest project will be the conversion of Tata Steel to DRI-
technology, which will require up to ~400 kton of H2 per year

Transition steps of Tata Steel to production of green steel

CO2 emission current level Less CO2 emission No CO2 emmissions: green steel
1) Natural gas can also (partially) be exchanged by biogas; 2) Additional consumption needed in long term to replace other carbon-based energy sources used in rest of plant; 
3) Including emissions of Vattenfall Velsen powerplant; 

Increasing use 
of hydrogen up 
to 400 kt/year2)

Decreasing use 
of natural gas1)

Current situation
Step 1: DRI 1 
(before 2030)

Step 2: DRI 2 
(around 2035)

Step 3: 
Green steel

Flexibility in mix of natural gas and hydrogen

Blast furnaces DRI & blast furnace DRIs DRIs

Electric ovens Electric ovens Electric ovens

7
6 7

Illustrative

E 1 Short-term (<2035)

Comments
> Currently Tata Steel 

Netherlands uses two blast 
furnaces for steel production 
based on iron ore and coal

> Tata Steel will transform its 
site in three steps: steps one 
and two are replacement of 
the blast furnaces for DRI 
plants and the third step is the  
transition from production 
based on natural gas to 
production based on hydrogen

> In the end situation Tata Steel 
will require ~400kt of hydrogen 
per year for its production

> Additional hydrogen will be 
needed to replace fossil fuels 
in other plants on site

> As carbon is required for the 
steelmaking process some 
natural gas will still be needed

~12.63) Mton CO2
emission per year

0 Mton CO2
emission per year

Source: Tata Steel, Roland Berger
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An H2 supply gap of ~195 kton/year is expected in 2030 growing to 
~525 kton H2 in 2035, mainly driven by demand from Tata Steel

Expected hydrogen supply and demand in NSCA, 2020-2035 [kton H2]

Source: Port of Amsterdam, Roland Berger

25 25

550

0

100

200

300

400

500

600

~220

Supply demand gapSupply Demand

Remarks
> In the years 2022-2027 there 

is a small oversupply of 
hydrogen from the H2ermes
project

> Tata Steel has an agreement 
with H2ermes to absorb 
additional hydrogen produced

> Before 2030, several demand 
projects will start of which Tata 
Steel is the largest resulting in 
a supply gap of 190-195 kton
H2

> Around 2035 Tata Steel plans 
to complete the 2nd DRI unit 
resulting in an even larger 
supply gap

Bottom-up analysis

16 16 16

-190 -190

-525-600

-400

-200

0

200

2020 2021 2022 2023 2024 2025 20272026 2028 2029 2030 2035

1

-195

Oversupply

Undersupply

E 1 Short-term (<2035)

ForecastHistorical

Limited over supply can be 
absorbed by Tata Steel

0
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Hydrogen demand is expected to grow to 215 kton around 2028 and 
550 kton around 2035 when steel will account for ~70% of demand

Source: Tata Steel, Synkero, Vattenfall, NSCA,  Port of Amsterdam, Press releases, Roland Berger

Expected hydrogen demand in NSCA by project, 2020-2035 [kton H2] Bottom-up analysis

Remarks
> Until 2027 demand mainly 

comes from several small-
scale sustainable fuel 
production facilities and pilot 
projects in mobility

> Before 2030, the first large 
scale sustainable fuel facilities 
will come online, and Tata 
Steel will convert its first blast 
furnace to DRI

> Around 2035 Tata Steel plans 
to complete the 2nd DRI unit 
resulting in much more 
demand

> Tata Steel specifically seeks 
green hydrogen, use of blue 
hydrogen is unsensible as it 
would then make more sense 
to integrate carbon capture in 
the steel making process

20252020 20272021 202420232022 2026 2028 2029 2030

0

2035

0 0 8 9

215

99

550

9

215 220

~70%

Mobility

Electricity Sustainable fuels

SteelIndustry (heat & feedstock)

E 1 Short-term (<2035)

ForecastHistorical
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Hydrogen supply is expected to grow to 25 kton/year in 2025 after 
which no projects have been officially announced to increase supply

Source: Nobian, Vattenfall, NSCA, Port of Amsterdam, Press releases, Roland Berger

Expected hydrogen supply in NSCA by project, 2020-2035 [kton H2]

2027

0

2024

25

2022 20352020 20262021 2023 2025 2028

25

2029 2030

0

25

0

25

9 9

25 25 25

Bottom-up analysis

Remarks
> Largest NSCA production 

project is H2ermes at the site 
of Tata Steel

> Exact capacity and timing of 
most projects is still uncertain, 
numbers should be interpreted 
with care

> No plans have been 
announced for blue hydrogen 
production, this is in line with 
the ask from demand side 
projects

E 1 Short-term (<2035)

ForecastHistorical

Green hydrogen Blue or grey hydrogen
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To close the supply gap NSCA should increase the local production, 
import nationally and import internationally

Source: NSCA, Roland Berger

Potential resolution of supply gap in NSCA, 2030 [kton H2]

100

Announced 
local supply

<10

Demand
in 2030

25

125

330
(Extra 2035)

550

60-70

220

Supply gap 
resolution

<10

220 
(2030)

Demand 
in 2035

25

125

60-70
<10

Supply gap 
resolution 

220
195

550
Solutions to supply gap

1 Increase local production capacity

> Increase/accelerate development of local 
electrolysis capacity 

> Limited grid capacity and available are will restrict local 
production tot ~1 GW or ~150 kton H2

2 National imports through the H2 backbone

> Import hydrogen from national projects such as 
NortH2, H2Gateway and H2opZee through the 
hydrogen backbone which will be completed in 2027

> Competition with other demand regions (e.g. Rijnmond
and Chemelot) may limit availability of hydrogen

3 International imports

> Develop infrastructure to import hydrogen from 
overseas e.g. H2Gate where cost of H2 may be lower

> Carriers or compression/liquefaction are required for 
hydrogen transportation which can be costly

E 1 Short-term (<2035)

2030 2035
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Increasing local hydrogen production up to 1 GW is possible, but 
scale-up requires additional offshore wind landings in NSCA

Increase local green hydrogen production capacity

Expected local hydrogen production capacity [MW]

E 1 Short-term (<2035)

500-600

300-400

Potential NSCA capacity

Expansion potential at Tata Steel

100

Remaining search task
Port of Amsterdam

H2ermes

1,0001)1,000

Not announced

Announced

1

2 4 GW6 GW

2 GW

0.7 GW

4 GW 1 GW
1.4 GW

Operational wind parks at sea
Selected wind search areas for development

Proposed new wind areas (for 2030)

Current (planned) offshore wind connections to NSCA

Source: Ministerie van EZK, Alliander, Liander, Port of Amsterdam, Roland Berger

1) 1GW of electrolysis capacity can produce ~150 kton hydrogen per year; 2) Neither Tata Steel's expected additional electricity supply for electric ovens

Connection under construction to NSCA
Existing connection to NSCA

Initial investigation shows space for
maximum 1 GW capacity 
> From a spatial planning point of view, electrolysis capacity within 

NSCA of max 1 GW, or ~150 kton H2, is believed to be possible
> Plots size of 1 GW electrolysis is estimated at 10-15 hectares

– H2ermes at Tata Steel site of 100 MW could potentially be 
expanded to 400 MW

– As a result, 5-9 hectares will have to be identified within the Port 
of Amsterdam area for the other 500 MW

Additional offshore wind landings in NSCA from areas 1, 
2 or IJmuiden Ver are required to scale-up electrolysis
> Offshore wind supply in NSCA is currently limited to 2.4-3.1 GW

– 2.4 GW from Hollandse Kust West and Noord
– Additional 0.7 GW could come from HKW addition before 2030 

> 1 GW electrolysis capacity are currently not taken into account 
when planning offshore wind landings in NSCA2)

> Electricity from new wind areas 1, 2 and IJmuiden Ver Noord could 
be landed in NSCA to fulfil additional demand – in the 'Aanvullend
Programma Noordzee', these are not planned to land in NSCA
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Connecting NSCA to the national backbone by 2027 is essential to 
fulfill supply gap by importing from large scale projects

Hydrogen backbone under development

> 1,200 km H2 backbone 
connecting regional 
backbones, neighboring 
countries and storage

> By reusing existing gas infra, 
this can be done relatively 
affordable and quick

> Ribs to industrial clusters to
be built from 2024 onwards

> Storage (in Zuidwending) 
enables matching fluctuations 
in supply and demand

> Flexible demand from large 
consumers such as Tata Steel 
and Vattenfall can further help 
balance supply and demand

Source: Gasunie, NSCA, Roland Berger

E 1 Short-term (<2035)

2023-2026:
Regional infra

> Start phased roll-out of 
infrastructure backbone

2027-2028:
Facilitate growth

2029-2030: 
Ready for global market

> Offshore wind for hydrogen
> Realization import and (re)-

export

H
2

H
2

H
2

Repurposed pipeline New pipeline H2 storage

National hydrogen 
backbone

> Connect industrial clusters
> Hydrogen storage 
> Connect to neighboring 

countries

Illustrative
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… and more production 
requires more offshore wind

Despite several national projects underway supply for NSCA by 2030 
be in the range of 140 kton – However, by 2035 a large gap remains

Overview of national hydrogen supply until 2030 [kton H2]

45
58

Delfzijl

200

Projects with 
non-dedicated 

offtake

400

Share other 
demand
regions1)

Limburg

Zeeland

SeaH2land4)

Other

Share NZKG 
20301)

Supply gap
2030

NZKG additional 
supply gap 2035

H2opZee

H2Gateway

NortH2

700

Rijnmond

560

70

140

330

E 1 Short-term (<2035)

NSCA will not be the only region competing for 
hydrogen from national projects

Green hydrogen Blue hydrogen

1) Shares indicative, based on share in 2020 national emissions in industry and energy, minus emissions abated in CCS activities and dedicated hydrogen projects; 3) Including projects 
with (semi-)dedicated offtake such as e.g. SeaH2Land, H2.50, DJewels, HyNetherlands; 4) Assuming second 500 MW to national backbone

Indicative

Planned electrolysis projects are 
expected to require up to 6-8 GW3)of 

offshore wind capacity, further increase 
will require an even faster offshore wind 

roll-out combined with hydrogen 
production onshore and offshore

!

✓

Source: NSCA, NortH2, Nationaal Groeifonds, Port of Den Helder, TNO, Roland Berger
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Due to the abundance of renewable resources in other regions in 
time hydrogen imports can be cost competitive with local production

Case-specific green hydrogen cost [EUR/kg H2]

Source: IEA, Roland Berger

KSA 
Neom

2.4

2.0

KSA PV

3.2

2.9

KSA CSP
5.5

5.0

EU float.
5.7

5.4

EU off. w.

4.2

3.9

Chile1)

2.3

1.9

Spain

2.7

2.4

+ 1.4 EUR
/kg H2

Indicative costs

Long-term LCoH potential for solar & onshore wind hybrid setups [EUR/kg H2]

<1.5 ~2.0 >3.5~2.5 ~3.0

Vessel transport using ammonia/LOHC as carrier, including reconversion costIndicative technical cost range of green H2
for a 200-300 MW electrolysis plant by 2025

E 1 Short-term (<2035)

Local production costs 
[EUR/kg H2]

Import production costs, 
including transportation 
[EUR/kg H2]

Spain

Chile

4.6Middle
East

3.9

3.4

4.1

3.4

3.8

EU
floating

EU 
off. wind. 3.9 4.2

5.75.4

Lower
limit

Upper 
limit
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There are several technologies for converting hydrogen – Two 
techniques have best fit with the Port of Amsterdam

Hydrogen conversion technologies

Source: Evos, IEA The Future of Hydrogen, Roland Berger

E 1 Short-term (<2035)

Conversion techniques Key characteristics Best fit for1)

High LowMedium

H2 liquefaction 
Hydrogen is cooled under −253 °C to 
liquify it

Conversion to ammonia 
Combination of N and H2

LOHC/LIHC (Hydrogenation) 
Loading of an organic/inorganic carrier 
molecule with H2, transport on oil infra

Methanation 
Conversion into synthetic CH4, LNG if 
cooled down to -160 °C

SIHC
Use of metals/salt with the ability to 
bond with H2

H2 compression 
Hydrogen compressed up to 700 bar 

> 800 times denser than regular H2
> Cheap reconversion
> Difficult to handle due to low temperatures

> Simple process and mature technique with high 
energy density and no COx need

> Health & safety considerations

> Mature technique and relatively simple process.
> Transported and stored without cooling
> Carrier molecule to be transported back

> Mature technique, compact, energetically dense 
and safe

> Energy demanding and requires CO2

> Most compact way to store H2
> However, current usable metal hydrides can hold 

no more than about 1.8% hydrogen by weight, 
making transport of large energy volumes difficult

> Easiest conversion method
> 15% of gasoline energy density

Potential for transport by ship

High potential for transport by ship, 
but low fit for NSCA area due to 
health & safety considerations in 
densely populated

High potential for transport by ship, 
like current oil transport2)

Only when CO2 can be recaptured 
and used as circular carrier

Expensive transport however, 
innovations could reduce the 
weight energy density2)

Difficult/expensive to transport by 
ship, but potential for transport by 
pipeline 

NH3

1) Evaluation based on expected technological maturity, costs, health, safety, environmental impact and shipping potential in 2030; 2) LOHC, LIHC 
and SIHC are investigated by Evos as potential energy carriers for hydrogen
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Even if 50% of demand could be met from Dutch projects a large 
supply gap remains, showing long-term potential for hydrogen import

5%
<1%

20-25%

10%

2%

10%

50-55%

Hydrogen demand
(incl. H2 derivatives)

Local H2 supply National supply1) Supply gap 
remaining for import

1,600-1,900 150

700-850

750-1,000

Expected hydrogen supply and demand in NSCA, 2050 [kton H2]

Source: NSCA, CE Delft, Klimaatmonitor, Vattenfall, Schiphol, Roland Berger

Indicative

Key assumptions
> 33% synthetic aviation fuels, 5% 

above EU target
> 50% synthetic bunker fuels
> 80% hydrogen use in DRI for steel 

production
> 25% utilization of Diemen and 

Hemweg centrale of Vattenfall 
> 50-100% of commercial vehicles 

switch to hydrogen fuel cell, 
passenger vehicles all electric

> 20-40% built environment switch 
natural gas to hydrogen

> 20-40% industry switch to hydrogen 
for heating (excl. steel), limited use of 
hydrogen as feedstock

> Maximum local electrolysis of 1 GW
> National supply from 35 GW offshore 

wind (50% of upper bound North Sea 
Energy outlook), of which 20% 
assumed for NSCA1)

E 2 Long-term (2050)

Industry (feedstock)

Mobility

Built enviornment Electricity

Industry (heat) Steel

Synthetic fuels (shipping & aviation)

1) Shares indicative, based on share in 2020 national emissions in industry and energy, minus emissions abated in CCS activities and dedicated hydrogen projects
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RIB

Accelerating NSCA's transition to hydrogen will unlock other H2
transitions and spin-offs and reduces 15+20 Mton CO2 before 2050

Hydrogen is a key eneabler for decarbonization of the main 
industry clusters, without hydrogen it's unlikely reduction targets 
will be met

Reducing 15+201) Mton CO2 before 2050

A hydrogen transition by the three main clusters enables current 
industry to become a frontrunner in clean production and 
hydrogen innovation, while further unlocking hydrogen transitions 
and spin-offs in other sectors

Unlocking hydrogen transitions and spin-offs 
in other sectors

Moving ahead of the pack will push the region to innovate and 
develop required human capital wich will bring benefits to other 
regions – A hydrogen transition by the three main clusters 
enables current industry to become a frontrunner in clean 
production and hydrogen innovation

Accelerating first hydrogen transitions before 
2030 and seizing the frontrunner position

Vision & ambition

Source: Roland Berger

1) ~14.5 Mton CO2 from NSCA industry cluster emissions, of which ~12.6 Mton CO2 from steel; ~20 Mton CO2 from other emissions in NSCA area, of which ~18 Mton CO2 from aviation 
and shipping

F Impact & Enablers

Illustrative

2050

2040

20302030
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A transition to hydrogen maintains current jobs and added value, 
creates new value chains and stimulates national investments

Impact of the hydrogen transition on NSCA

Maintain current jobs 
and added value

New added value 
from hydrogen-based 
value chains 

Transition investments

The hydrogen-based transition is 
crucial in maintaining the 171.000 
jobs and EUR 19 bn added value1) 

– Tata Steel alone provides up to 
40.000 jobs to the region New hydrogen-based value 

chains could result in 3.000-
12.000 new jobs in NSCA2)

The hydrogen transition in NSCA
stimulates national investments of EUR 
20-25 bn in offshore wind, electrolysis, 
(import) infrastructure, grid reinforcement 
and industry process conversion

Source: CEDelft; Roland Berger

1) Of NSCA region incl. both the sea- and airport; 2) Based on CEDelft report which indicates ~3.000 jobs across the hydrogen value chain per GW electrolysis capacity  

F Impact & Enablers
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For NSCA in specific, four main enablers are identified to make 
NSCA's hydrogen ambition feasible and financeable

Main enablers of NSCA's hydrogen ambition 

Main enablers

Source: Roland Berger

Context

Financial 
support

> (Green) hydrogen is not yet cost competitive with natural gas at current carbon taxes and/or ETS prices
> To close this gap,  financial support is needed to stimulate both production and consumption of green 

hydrogen
> Governments should be allowed to provide this support to e.g. private companies

Hydrogen 
infrastructure

> Infrastructure is an essential foundation of the hydrogen economy to enable transport and trade of 
hydrogen, nationally and internationally

> Development of (international) import infrastructure needs to be started, as North-West Europe will 
likely remain an import region for energy

Regulatory
support

> Permitting processes must be accelerated and laws instated on time to roll-out the new, hydrogen-
based energy system in a short timeframe 

> Road-blocks for roll-out of large-scale energy developments should be solved (e.g. nitrogen deposition)
> Availability of human capital is crucial for a speedy roll-out of the energy transition

Availability of 
renewable 
electricity

> Large volumes of renewable electricity will be required to produce sufficient green hydrogen next to 
electrification of industrial processes

> Clear additionality criteria may be required to define when hydrogen can be produced through 
electrolysis

1

2

3

4

F Impact & Enablers



40211112_Hydrogen acceleration_NZKG_EN_1039.pptx

D
R

A
FT

 –
W

O
R

K
 IN

 P
R

O
G

R
ES

S

Financial support is required to close the funding gap and facilitate 
investments – State-aid rules should allow this support

Main enabler: Financial support

Source: Roland Berger

Dutch government European UnionProvince NH

F Financial support1

> Support hydrogen technology 
development via Horizon 
Europe and ETS innovation 
fund

> Support hydrogen 
(infrastructure) projects through 
subsidy or low-cost financing 
instrument from e.g. the Just 
Transition Fund, Recovery and 
Resilience Facility, InvestEU,   

> Continue ETS price 
development and introduction of 
CBAM in line with decrease of 
free allowances

> Support feasibility studies and 
pilot projects for integration of 
hydrogen in production 
processes

> Develop support mechanism 
which enables the production, 
import and consumption of 
(green) hydrogen e.g. contract 
for difference or integrated 
value chain support 
("ketenaanpak")

> Develop instruments to support 
upscaling of (de)hydrogenation 
technologies

Financial support 
mechanisms

State-aid flexibility > Provide flexibility on state-aid 
rules when state-aid is used to 
support hydrogen

> Approve national hydrogen 
support mechanisms
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Hydrogen (import) infrastructure is a key facilitator – A proactive 
government is needed to enable and coordinate private investments

Main enabler: Hydrogen infrastructure

F Hydrogen infrastructure2

> Develop hydrogen infrastructure  
ahead of contractual obligations 
of producers/consumers to 
enable decision making in 
companies

> Develop future-proof 
infrastructure (in terms of 
capacity) even if this means the 
initial utilization is low

> Complete development of the 
connection of the national 
hydrogen backbone to NSCA by 
2027

> Develop a European hydrogen 
backbone to allow cross-border 
trade

> Support development of 
regional hydrogen backbone 
(RIB) in NSCA by 2026

> Ensure the power grid in NSCA 
can cope with of up to 1 GW 
electrolysis capacity by 2030

> Support development of import 
infrastructure (and on-site 
hydrogen storage) in the Port of 
Amsterdam

> Develop position on required 
hydrogen imports and build 
corresponding connections with 
export projects

Source: Roland Berger

Dutch government European UnionProvince NH

Hydrogen backbone

Import infrastructure
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Large scale roll-out of hydrogen will require active regulatory 
support in permitting, preventing road-blocks and human capital

Main enabler: Regulatory support

F Regulatory support3

> Include development of 
hydrogen production, import, 
consumption and infrastructure 
in a "Rijkscoördinatieregeling"

> Develop a national hydrogen 
quality standard for the national 
backbone

> Allocate financing and funds to 
(regional) permitting 
departments

> Set confirmed targets for 
RFNBO's in e.g. bunkering

> Develop hydrogen certification 
system like electricity market

> Provide clear conditions for 
when hydrogen produced with 
electrolysis is green (e.g. based 
on GoO, direct link, dedicated 
production and/or import) 

> Accelerate the permitting 
process for large scale energy 
transition developments (e.g. 
with a "provinciale-
coördinatieregeling"
– Acquiring a permit can take 

4-6 years, this should come 
down to ~2 years

> Setup a dedicated team to 
focus specifically on permitting 
for projects within large scale 
energy transition developments

Roadblocks > Accelerate reduction of nitrogen 
deposition to allow granting of 
construction permits

Human capital > Develop and fund human 
capital agenda for hydrogen-
related technical trade

> Support technical education

Source: Roland Berger

Dutch government European UnionProvince NH

Accelerated permitting
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Accelerating additional renewable energy projects is fundamental to 
the production of sufficient quantities of green hydrogen

> Accelerate the roll-out of 
offshore wind to enable the 
development of more 
electrolysis capacity both before 
and after 2030

> Amend offshore wind tender 
process to allow for integrated 
offshore electrolysis

> Increase offshore wind capacity 
landings to NSCA, by including 
new plans for 1 GW electrolysis 
and expected additional 
electricity demand in 
'Verkenning Aanlanding Wind 
op Zee'

> Continue support for large-scale 
interconnectors by providing 
IPCEI status

> Ensure availability of renewable 
electricity for decarbonization of 
existing activities e.g. by limiting 
the development of new energy-
intensive activities such as data 
centers in the region

> Increase targets for local 
renewable electricity production 
in the Regional Energy Strategy 
(RES)

Main enabler: Availability of renewable electricity

F Availability of renewable electricity4

Source: Roland Berger

Dutch government European UnionProvince NH

Additional renewable 
electricity
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Hydrogen 
infrastructure
> Steer hydrogen 

backbone and import 
infrastructure 
development, to 
timely connect regions 
with highest impact 
and early demand

On top of the requirements of NSCA, hydrogen steering at the 
national level is essential to organize hydrogen's role in transition

Central national hydrogen steering

National 
hydrogen 
steering
To optimally 
achieve hydrogen 
targets of the 
Klimaatakkoord 
for 2030 and 
beyond

Hydrogen demand Support 
mechanisms
> Develop support 

mechanisms for cost-
effective allocation of 
funds while ensuring 
transition pathways 
are possible and 
carbon targets met

> Steer hydrogen and 
electricity demand to 
be steered based on 
most cost-effective for 
the different sectors 
and clusters via e.g. 
transition pathways

Main steering dimensions

Hydrogen supply

> Steer development 
and allocation of 
national supply and 
import streams

Source: Roland Berger

F Impact & Enablers
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We inventoried the following hydrogen demand projects in NSCA
and validated their desired hydrogen demand

Overview projects with hydrogen demand in NSCA

Source: Company reports, Port of Amsterdam, NSCA, Roland Berger

Validated Validation pending

Schiphol

Zaanstad Maakstad

Port of Amsterdam (PoA)

Tata Steel

Gemeente Amsterdam

AYOP (Port of IJmuiden)

Vattenfall

Synkero

Non-disclosed

Non-disclosed

Organization

Ground Support Equipment

Gas replacement PoA

Gas replacement Zaanstad

H2Ships

Steel production

Hydrogen vehicles

Hydrogen Garbage trucks

Crew transfer and Windcat

Hydrogen vehicles at Tata

Grid Balancing

Sustainable Aviation Fuel

Sustainable fuel initiatives

Renewable Methanol production

Project Data validation

Estimated based on fleet size, climate ambition and fuel cell potential

Based on "CES 1.0 NSCA" report

Based on report "Onderzoekprogramma Energietransitie"

Estimated based on yearly fossil fuel usage for tour boat converted to hydrogen

Based on report "Haalbaarheidsstudie klimaatneutrale paden TSN IJmuiden"

Estimated based on yearly hydrogen usage for different vehicle types

Estimated based on yearly hydrogen usage for large trucks

Based on project overview from Port of Amsterdam

Estimated based on total fleet size, climate ambition and fuel-cell potential

Estimated based on energy output and max. H2-volume mixing ambition in 2030

Based on white paper "Synkero: Futureproof Aviation"

Based on project overview from Port of Amsterdam

Based on project overview from Port of Amsterdam

Validated in interview

G Appendix
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We inventoried the following hydrogen supply projects in NSCA and 
validated their desired hydrogen supply

Overview projects with hydrogen supply in NSCA

Source: Company reports, Port of Amsterdam, NSCA, Roland Berger

Based on "CES 1.0 NSCA" report

Based on report "Nationaal waterstofprogramma – Hy4AM" 

Based on company website and "CES 1.0 NSCA" report

Based on public sources and "CES 1.0 NSCA" report

Initial project estimates based on interview

Initial project estimates based on interview

Initial project estimates based on interview

Hydrogen production

Hy4AM

Non-disclosed

H2ermes

Project

Hydrogen production

H2ermes+

Hy4AM - scaleup 

Data validation

Vattenfall

Bio Energy Netherlands

Nobian, Tata Steel, PoA

Organization

Non-disclosed

Announced projects

Projects being investigated

Nobian, Tata Steel, PoA

Vattenfall

Nobian, Port of Amsterdam

Validated Validation pending Validated in interview

G Appendix

Based on presentation from EVOSH2GateEvos (Import)



49211112_Hydrogen acceleration_NZKG_EN_1039.pptx

D
R

A
FT

 –
W

O
R

K
 IN

 P
R

O
G

R
ES

S

Electrification, hydrogen, CO2 storage and other alternatives are all 
potential transition pathways to decarbonize NSCA's emissions

Transition pathways for decarbonizing NSCA

Source: Roland Berger

Electrification (renewable)

> Direct substitute demand from fossil-based electricity to 
renewable electricity

> Low temperature heating processes in industry
> Heating in building environment via (hybrid) heat pumps
> Switch to EVs for passenger transport

Hydrogen (green/blue)

> Some industries require hydrogen as feedstock
> High temperature heating processes in industry
> Hydrogen for steelmaking in DRI process
> Switch to hydrogen fuel cell for commercial transport
> Heating using hydrogen in building environment 

especially for difficult to isolate houses

CO2 storage

> For industries like waste incinerators where there is no 
alternative but to store CO2

> In short term, CO2 storage could help decarbonize 
industries that are expected to have a declining market 
due to energy transition (e.g. refineries)

Other alternatives (e.g. biogas and heat)

> Heating using biogas in building environment, 
especially for difficult to isolate houses – depends on 
available biomass

> Heating using waste heat via heat networks for building 
environment

Transition pathways for decarbonizing NSCA

G Appendix
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Waste to hydrogen

Biological production

SMR
Steam methane reforming: 
steam injected into a 
natural gas feedstock 
separating carbon and 
hydrogen atoms to form 
CO2 and H2

CH4 + 2 H2O ⇌ CO2 + 4 H2

The main hydrogen generation technologies are currently grey -
blue and green are starting to grow - Others are still in RD&D

Current and future hydrogen generation technologies

Description

Reaction

Source: IEA, the Royal Society, Wiley, H2tools.org, University of Cyprus, press review, Roland Berger

C12H24 + 6 O2⇌ 12 CO + 12 H2
CH4 + O2⇌ CO2 + 2 H2

Partial oxidation: similar 
to SMR except oxygen is 
used as oxidant instead of 
steam, generating heat
and enabling to extract H2
from heavy fuel oil & gas

POX ATR
Autothermal reforming: 
combination of SMR and 
POX as heat is produced 
in the reformer itself 
through oxygen and 
steam

CH4 + 2 H2O ⇌ CO2 + 4 H2

Blue hydrogenGrey hydrogen

+ CCU/S

Like grey hydrogen, but 
then CO2 is captured and 
stored, reducing CO2
emissions. With ATR 
highest CO2 capture rates

CH4 + 2H2O ⇌ CO2 + 4 H2

Conversion of coal into 
hydrogen with the injection 
of an oxidizing agent 
(oxygen or air) and the 
use of steam on coal, 
generating syngas 

C + 2 H2O ⇌ CO2 + 2 H2

Coal Gasification

Description

Reaction

E.g. Natural gas is led 
through a bath of liquid 
metal separating it into 
pure H2 and C (graphite) 
with no CO2 emissions

CH4⇌ C +2 H2

Methane pyrolysis

2 H2O ⇌ 2 H2 + O2

Electrical charge applied 
on water, splitting water 
into pure hydrogen and 
oxygen

Electrolysis

Turquoise hydrogenGreen hydrogen

Technology 
readiness level

5 (molten metal)

7 (plasma based)

8-9 (Alkaline – mature techn.)

7-8 (PEM – mature techn.)

9 (mature technology) 9 (mature technology) 8-9 (mature technology)

8 (mature technology)

Technology 
readiness level1)

9 (mature technology – mainly 
used in China)

CO2
emission

Low/no
CO2
emission

Biomass gasification

G Appendix
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Not for every application hydrogen is used directly, there are 
multiple different offtake routes

Hydrogen offtake routes and applications

Green 
hydrogen 
routes
(H2)

Green 
ammonia
routes 
(NH3)

Green 
methanol
routes 
(CH3OH)

Green hydrogen production, storage & further syntheses End-markets

H2O

Industry (oil & steel)

Mobility

Centralized energy

Buildings & microgrids
O2 & heat H2E

Urea (fertilizer)
Urea based products

H2 NH3

Ammonia

Intermediates 

Fert.

NH3

N

Urea Urea

Fibers/ polymers

Other ammonia fertiliz.

Other. Acry
lon.

HNO3

CH3
OH

CO2

Formaldehyde
Acetic acid

Alternative fuels
MTBE gasoline additive

Hydrogen compression
& storage

Methanol synthesis

Ammonia synthesis

Methanol to Olefins
Other applications

H2

Ammonium sulphate

AN3)

(NH4)2
SO4

?+ TBD

MethanolCH3
OH

H2

From 50 to 500 
Mton H2 p.a. 

Green electricity generation 
& storage

Electrolysis

From 12 to 30 
Mton H2 p.a. 

From 30 to 50 
Mton H2 p.a. 

Source: Hydrogen Council, IEA, Roland Berger

Global H2 demand 2019-2050 

H2 CO

e-Gasoline

CO2

e-Kerosene

e-Propane/e-LPGFischer-Tropsch synthesis

e-Diesel

From 0 to 40 
Mton H2 p.a. 

Synthetic 
fuel routes 
(C3-C32)

C7-
C11

C12-
C15+ Catalyst

C3-
C4

C16-
C32

+ e.g., O2 or 
C3H6

+ e.g. H3PO4, 
H2SO4

+ CO2

Tran-
sport1)

G Appendix

1) Either as hydrogen, hydrogen derivatives or hydrogen carriers (such as LOHC)
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There are several projects in NSCA with concrete plans to use 
hydrogen before 2030

Source: NSCA, Tata Steel, Schiphol, Vattenfall, Port of Amsterdam, Gemeente Zaandam, Roland Berger

Overview of projects with expected hydrogen demand before 2030 Bottom-up analysis

Remarks
> Tata Steel envisions to 

produce green steel and 
carbon-neutral vehicles

> Zaandam plans a hydrogen 
net, "ZaannetH2

"

> Port of Amsterdam plans a 
hydrogen net, participates in 
H2ships and wants multiple 
hydrogen powered vehicles

> Vattenfall plans to mix 
hydrogen in the powerplants at 
Diemen and Hemweg 9

> The municipality of 
Amsterdam plans to have 6 
hydrogen garbage trucks

> Synkero want to produce SAF
> Schiphol plans to make their 

ground equipment carbon-
neutral

Tata Steel

Synthetic fuels

Steel

Mobility

Electricity

Industry (heat & feedstock)

Built environment

Synkero
Non-disclosed

Vattenfall

Zaandam

Port of 
Amsterdam

Schiphol

Gemeente Amsterdam

G Appendix

Gasunie hydrogen backbone

Regional integrated backbone (RIB)

RIB route-option
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There are 5 projects in NSCA with concrete plans to produce or 
import hydrogen before 2030

Source: NSCA, Nobian, Vattenfall, Nationaal Waterstof Programma, Desk research, Roland Berger

Overview of projects with expected hydrogen supply before 2030 Bottom-up analysis

Remarks
> Projects are concentrated 

around Tata Steel in 
IJmuiden and the 
Amsterdam Port area

> Most projects involve green 
hydrogen, meaning that 
green electricity demand will 
increase significantly

Blue or grey hydrogen

Green hydrogen

G Appendix

Gasunie hydrogen backbone

Regional integrated backbone (RIB)

RIB route-option

H2ermes

Hy4AM

H2Gate
(import)

Bio Energy 
Netherlands

Non-disclosed
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Economical feasibility of transporting renewable energy depends on 
resource availability, round-trip efficiency and transportation cost

Requirements for economically transporting energy

Source: Roland Berger

Gain in resource availability
Higher availability of renewable 
energy resources at the source as 
compared to the destination Transportation cost

Cost associated with transporting 
energy such as investment in ships, 
cables and pipelines

Round-trip efficiency
Amount of energy supplied at the 
destination as fraction of the energy 
generated at the source

G Appendix
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Even in compressed form hydrogen has a low energy density –
Carriers can be used to increase the energy density

Energy density comparison of (compressed) hydrogen and other energy carriers1)

Source: EngineeringToolbox, Roland Berger

1) Under the assumption the DWT or tank capacity can be fully filled with the specified energy carrier, extra ballast for e.g. compression systems not taken into account; 2) Iron

Energy carrier

Hydrogen (700 bar)

LNG

Crude oil

Biomass (wood, oak)

Ammonia (liquified) 5.3

Coal (Anthracite)

6.2Coal (lignite)

Hydrogen (liquified)

Metal fuel2)

Hydrogen (350 bar)

Battery (Li-ion)

13.3

11.0

8.2

4.9

3.5

2.0

1.7

1.5

0.3

C
le

an
 c

ar
rie

rs
Fo

ss
il 

ca
rr

ie
rs

Energy capacity [PJ] of 1 vessel Number of vessels required to transport 13.3 PJ

Vessel
MT Power D
Type: VLCC
Length: 333 m
Breadth: 60 m
DWT: 319,175 mt
Tank capacity: 346,261 m3

G Appendix
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Ideal zone for fuel 
transportation by ship

But even these clean energy carriers are not ideal for transportation by 
ship due to their relatively low energy densities

Transportation by sea: Energy density  for common energy carriers

More energy per kg

M
or

e 
en

re
gy

 p
er

 m
3

Fossil fuel Renewables

Source: Engineering ToolBox, Roland Berger

Water displacement border

Uranium

Nuclear

Formic acid and ammonia 
can act as hydrogen carriers

100 5 55

55

15

20

20

50

25 14030 35 40

40

45 50

25

60 65 130 135

10

145
0

5

15

30

35

45

Coal (Anthracite)

LNG

Hydrogen (1 bar)

MJ/kg

Metal fuel

Hydrogen (700 bar)

MJ/ltr

Natural gas (95% methane)

GasolineKerosene

Diesel

Accu - lithium ion

Coal (lignite)
Biomass
(wood, oak)

Crude oil

Hydrogen (350 bar)
Formic acid

Ammonia Hydrogen (liquified)

G Appendix
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For the Port of Amsterdam Liquefied hydrogen and LOHC are good 
options – Ammonia is rejected because of safety concerns

Leading hydrogen transport technologies

Source: IEA (The Future of Hydrogen), Roland Berger

Main characteristics

Storage 
density

Technological 
maturity

Value 
proposition

Proven & commercial Prototype demonstrated Technology validated or under development

Ammonia Liquefied hydrogen LOHC (hydrogenation) 

Volume [kg H2/m3] 121.1 70.8 55.2

Energy 
needs

Total Conversion and 
reconversion [MWh/t H2]

~17 ~13 ~18

Advantages > High storage capacity 
> Mature value chain, except for 

cracking process

> No reconversion required 
> High purity hydrogen

> Easy to store and transport 
(diesel-like liquid)

> Use of existing infrastructure

Disadvantages > Additional purification step 
needed

> High energy requirements for 
cracking process

> Boil-off losses along value chain
> High energy requirements 
> Storage and transport 

complexity

> Number of cycles impact 
environmental footprint 

> High energy requirements for 
dehydrogenation

Safety Acute toxicity, flammable, 
explosive under heat, toxic to 
aquatic life

Highly flammable with no visible 
flame, can form explosive mixtures 
with air

Low toxicity, nonexplosive, 
hazardous to aquatic environment

Conversion

Transport (ship)

Reconversion

Gravim. [kg H2/t carrier] 177.5 1,000 62.7

No option for NSCA Lowest conversion losses Least complex to transport

G Appendix



58211112_Hydrogen acceleration_NZKG_EN_1039.pptx

D
R

A
FT

 –
W

O
R

K
 IN

 P
R

O
G

R
ES

S

The global pipeline of large-scale green hydrogen and hydrogen 
derivatives is rapidly expanding and accelerating

Global large-scale hydrogen and derivatives initiatives – Status Q1 2021 Non-exhaustive

BP green NH3, Australia

1.5 GW

2021 / Feasibility phase

N/A

NH3

Asian Renewable Hub, 
Australia

12 GW
2025 / Study/feasibility
Iron & steel, fuel

H2

Indicated capacity FID / Current phase End application(s) Consortium partner(s) CH3
OHGreen hydrogen NH3 Green ammonia Green methanolH2

Hyport Duqm, Oman

1 GW

2021 / Study/feasibility

N/A

H2

Hyex, Chile

1.6 GW

N.a. / Feasibility phase

Explosives

NH3

NEOM, Saudi Arabia

2 GW

FID imminent - FEED

Various

NH3

H2 Sines, Portugal

1 GW
2022 / Study/feasibility
Export, industry

H2

Jingneng Power Co H2, 
China

2 GW

2020 / Construction

N/A

H2

Source: IEA, desk research, Roland Berger

Hyport Gargoub, Egypt

1 GW

2027

N/A

H2

Power-to-X, Morocco

100 MW

N/A / Mem. of Underst.

Energy & fertilizers

H2

NH3

Maktoum Solar Park, UAE

2.8 GW

2021 / Study/feasibility

Electricity

H2

Masdar Abu Dhabi, UAE

2 GW

2021 / Study/feasibility

Transportation

H2

G Appendix

Ordos/Baotou,  China

2.2 GW

2023 / Construction

N/A

H2TuNur, Tunesia

4.5 GW

TBD

N/A

H2

Dolphyn, UK

4 GW
TBD
N/A

H2
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The RED II additionality definition for produced H2 will determine if 
EU's renewable generation should be used for H2 in mobility

RED II: including an encouraging sustainable non-bio-fuels

Source: European Commission, Roland Berger

> RED II now allows the use of
"renewable liquid & gaseous
transport fuels of non-
biological origin" such as
green hydrogen-based fuels
to be counted towards the
target of 14% renewable
energy consumption in the
transport sector

> Especially in sectors that are
expected to rely on liquid
fuels in the long term, usage
of renewable liquid and
gaseous transport fuels of
non-biological origin is
encouraged

…and the new 2021 amendment further encourages the use of non-bio-fuels

> More ambitious renewable energy targets
– Introduction of a new 2.6 percent target for renewable fuels of non-biological origins (RFNBOs)

> Wider scope of renewable fuels certification and traceability
– Green Hydrogen and its derivatives have been outlined as a key aspect of the EUs net zero

strategy
– New rules around certification and traceability of these fuels will be introduced

> Removing Guarantee of Origin (GO) subsidy rules:
– In the current GO scheme, some states prohibit the issuance of GOs to subsidized generators
– Under the revised legislation, all member states will be obliged to issue GOs to both supported

and unsupported renewable generators.
> New labelling methodology for industrial products produced using renewable energy

– The commission has proposed to introduce greater focus on the inclusion of renewable energy
labelling on industrial products

> Changes to the treatment of biomass and biodiversity
– The most significant change is the prohibition of the use of biomass from primary and highly

biodiverse forests

RED II 2018 incl. non-bio fuel

Final EC approval pending

G Appendix
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Exec sum figure 1

Overview of NSCA

Connection with MRA

Energy/fuel hub

Industry clusters

International 
transport hub

@Graphics see sticker on slide 8
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Exec sum figure 2

Expected hydrogen supply and demand in NSCA, 2020-2035 [kton H2]

25 25

550

0

200

400

600

~220

Supply

Demand

16 16 16

-190 -190

-525-600

-400

-200

0

200

2021 2025 20262020

1

202920242022 2023 2027 2028 2030 2035

-195

Oversupply

Undersupply

ForecastHistorical

0

@Graphics see sticker on slide 8



64211112_Hydrogen acceleration_NZKG_EN_1039.pptx

D
R

A
FT

 –
W

O
R

K
 IN

 P
R

O
G

R
ES

S

Exec sum figure 3

Source: NSCA, Roland Berger

Potential resolution of supply gap in NSCA, 2030 [kton H2]

100

195
220

Demand
in 2030

Demand 
in 2035

25

<10

125

Announced 
local supply

550

Supply gap 
resolution 

330
(Extra 2035)

60-70
<10

550

60-70

Supply gap 
resolution

220 
(2030)

<10

220

125

25

Solutions to supply gap

1 Increase local production 
capacity

2 National imports through 
the H2 backbone

3 International imports

2030 2035

30%

30%
40%

550

@Graphics see sticker on slide 8
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Exec sum figure 4

Source: Roland Berger

Financial support
> Support is needed to stimulate production and

consumption of green hydrogen
> Governments should be allowed to support

Hydrogen 
infrastructure

> Infrastructure is an essential foundation
> Development of (international) import

infrastructure needs to be started

Regulatory
support

> Permitting processes must be accelerated
> Road-blocks (e.g. nitrogen) should be resolved
> Availability of human capital need to be improved

Availability of 
renewable electricity

> Next to electrification, renewable electricity will be
required to produce hydrogen

> Clear additionality criteria may be required

1

2

3

4

@Graphics see sticker on slide 8

Main enablers of NSCA's hydrogen ambition 
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NSCA needs hydrogen to become carbon neutral – Acceleration is 
needed now to develop future-proof hydrogen infrastructure

Executive summary

Source: Roland Berger

B Executive summary

> The NSCA is of high importance to the Dutch economy as a large-scale international energy and industrial hub
> There are three main industry clusters; steel, aviation and shipping; all three depend heavily on fossil fuels
> To become carbon neutral in 2050, the three main clusters have announced hydrogen-based transition paths
> Transitioning to hydrogen by the three main clusters enables a hydrogen infrastructure roll-out which unlocks synergies with 

hydrogen-based transitions and spin-offs in other sectors such as mobility and the built environment
> Scale-up and accelerate of the hydrogen transition can be achieved if ongoing kick-start projects are realized quickly 
> With the current planned supply initiatives of ~25 kton H2 there is an expected supply gap of H2 in NSCA of ~195 kton H2 in 2030 

which is expected to increase to ~525 kton H2 in 2035 mainly driven by ~400 kton H2 demand from Tata Steel
> To close this gap, NSCA must increase local production, import nationally and import internationally

– Increasing local H2 production up to 1 GW yielding an additional ~150 kton H2 seems possible – Scale-up beyond 1 GW is 
unlikely due to grid capacity and land area limitations

– Connecting NSCA to the national backbone by 2027 is essential to fulfill the supply gap by national imports  – Despite several 
planned large projects there is unlikely to be sufficient green hydrogen available to fulfill the supply gap expected in 2035

– International import of hydrogen will be required to fill the remaining the supply gap – Due to the abundance of renewable 
resources in other regions hydrogen imports can be cost competitive with local production

> By 2050, due to a limited increase of local supply and despite an increase of national imports a gap of 750-1,000 kton H2 remains, 
therefore large-scale, international import will be required to realize the hydrogen transition

> With acceleration of the hydrogen-based transition NSCA can reduce 10-11m mt CO2 by 2030 and 18+21 by 2050, while securing 
current industry and employment, and developing new hydrogen-based activities

> To achieve the hydrogen transition, the regional and national government and European Commission will have to provide financial 
support, deliver swift permitting, proactively develop infrastructure and ensure the availability of renewable electricity

Based on initial data points – To be validated

IP: zo blijft er niet zo veel hangen, op 2 paginas? Main message blijft niet hangen. Wat 
betekent dit voor de regio in reductive, fijnstof en stikstofreductie? Economische 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid

SvG
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NSCA needs hydrogen to become carbon neutral – Acceleration is 
needed now to develop future-proof hydrogen infrastructure

Executive summary (1/2)

Source: Roland Berger

B Executive summary

> The NSCA is of high importance to the Dutch economy as a large-scale 
international energy and industrial hub

> There are three main industry clusters; steel, aviation and shipping; all 
three depend heavily on fossil fuels

> To become carbon neutral in 2050, the three main clusters have 
announced hydrogen-based transition paths

> Transitioning to hydrogen by the three main clusters enables a 
hydrogen infrastructure roll-out which unlocks synergies with 
hydrogen-based transitions and spin-offs in other sectors such as 
mobility and the built environment

> Scale-up and accelerate of the hydrogen transition can be achieved if 
ongoing kick-start projects are realized quickly 

> With the current planned supply initiatives of ~25 kton H2 there is an 
expected supply gap of H2 in NSCA of ~195 kton H2 in 2030 which is 
expected to increase to ~525 kton H2 in 2035 mainly driven by ~400 kton
H2 demand from Tata Steel

> By 2050, due to a limited increase of local supply and despite an increase 
of national imports a gap of 750-1,000 kton H2 remains, therefore large-
scale, international import will be required to realize the hydrogen 
transition

Expected hydrogen supply and demand in NSCA, 2020-2035 [kton H2]

25 25

550

0

200

400

600

~220

Supply

Demand

16 16 16

-190 -190

-525-600
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-200
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2021 2025 20262020
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202920242022 2023 2027 2028 2030 2035
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ForecastHistorical
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@Graphics please polish this slide together with the next
- Slides should use same template
- Split of text between this and the next slide should remain the same
- four slides hereafter used to create the images on the right may be modified slightly but 
the images should remain recognizable to the slides further in the document
- Each section of text has 1 corresponding image, this relation should be clear (e.g. image 
does not vertically extend to much beyond the text)
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NSCA needs hydrogen to become carbon neutral – Acceleration is 
needed now to develop future-proof hydrogen infrastructure

Executive summary (2/2)

Source: Roland Berger

B Executive summary

> To close this gap, NSCA must increase local production, import
nationally and import internationally
– Increasing local H2 production up to 1 GW yielding an additional ~150

kton H2 seems possible – Scale-up beyond 1 GW is unlikely due to grid
capacity and land area limitations

– Connecting NSCA to the national backbone by 2027 is essential to
fulfill the supply gap by national imports  – Despite several planned
large projects there is unlikely to be sufficient green hydrogen available
to fulfill the supply gap expected in 2035

– International import of hydrogen will be required to fill the remaining
the supply gap – Due to the abundance of renewable resources in other
regions hydrogen imports can be cost competitive with local production

C
lo

si
ng

 th
e 

su
pp

ly
 g

ap
R

ec
om

m
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da
tio

ns

> With acceleration of the hydrogen-based transition NSCA can reduce 10-
11m mt CO2 by 2030 and 18+21 by 2050, while securing current industry
and employment, and developing new hydrogen-based activities

> To achieve the hydrogen transition, the regional and national government
and European Commission will have to provide financial support, deliver
swift permitting, proactively develop infrastructure and ensure the
availability of renewable electricity

Potential resolution of supply gap in NSCA, 2030 [kton H2]

100

195
220

Demand
in 2030

Demand 
in 2035

25

<10

125

Announced 
local supply

550

Supply gap 
resolution 

330
(Extra 2035)

60-70
<10

550

60-70

Supply gap 
resolution

220 
(2030)

<10

220

125

25

Solutions to supply gap

1 Increase local production 
capacity

2 National imports through 
the H2 backbone

3 International imports

2030 2035

30%

30%
40%

550

Financial support
> Support is needed to stimulate production and

consumption of green hydrogen
> Governments should be allowed to support

Hydrogen 
infrastructure

> Infrastructure is an essential foundation
> Development of (international) import

infrastructure needs to be started

Regulatory
support

> Permitting processes must be accelerated
> Road-blocks (e.g. nitrogen) should be resolved
> Availability of human capital need to be improved

Availability of 
renewable electricity

> Next to electrification, renewable electricity will be 
required to produce hydrogen

> Clear additionality criteria may be required

1

2

3

4

@Graphics see sticker on slide 8



Aan:  

Van:  

Onderwerp: voorbereiding ambtelijke stuurgroep van woensdag 17 november van 13.30-14.30 
uur. 

Agenda van het overleg. 

1) Kennismaking

2) Actiepuntenlijst van vorige bijeenkomst van de stuurgroep (bijlage 1 en 2)

3) Brief van IenW en EZK naar de Kamer over acties n.a.v. de aangenomen moties.

4) Eventuele vernieuwing van de Expression of Principles die met TSN overeengekomen is.

5) Vaststellen van de agendaonderwerpen die de overheid (MEZK, Stas IenW, gedeputeerden
en Wethouders) wil bespreken tijdens het volgende overleg met TSN op 23 november.

6) agendapunten voor het overleg tussen de overheid (EZK, IenW, PNH en gemeenten) met
TSN op ambtelijk niveau op 1 december

Toelichting 

1) Kennismaking

Het is nog onduidelijk wie vanuit IenW, PNH en Gemeenten zullen deelnemen aan de ambtelijke 
stuurgroep. Het is mogelijk dat één of meerdere reguliere deelnemers zich laten vervangen 
vanwege de verplaatsing van de datum. In dat geval handig om even kennis te maken. Ingeborg is 
afwezig en laat zich vervangen door Nikolai.  

2) Actiepuntenlijst van de vorige stuurgroep bijeenkomst (bijlage 1 en 2)

Het overzicht met de actiepunten is tijdens de ambtelijke werkgroep bijeenkomst van gisteren 
gefinaliseerd en als de stuurgroep hier geen aanvullingen en/of correcties bij heeft kan het 
vastgesteld worden. Ook van deze bijeenkomst zal een actiepuntenlijst opgesteld worden.   

3) Brief van IenW en EZK naar de Kamer over acties n.a.v. de aangenomen moties

Uiterlijk 1 december zal de Kamer geïnformeerd moeten worden over de stand van zaken ten 
aanzien van de aangenomen moties tijdens het Commissiedebat van 16 september jl. Er is 
ambtelijk overleg tussen EZK en IenW over de inhoud van deze brief waar ook de Provincie input 
aan levert. De bedoeling is dat er één gezamenlijke brief met 2 bijlagen naar de Kamer gestuurd 
zal worden en dat de brief door beide bewindspersonen getekend zal worden. IenW wil hun 
“bijlage, het plan van aanpak” in de stuurgroep bespreken. Ook begrijpelijk gezien hun plan van 
aanpak ook betrekking heeft op verantwoordelijkheden van de Provincie en gemeenten. Gisteren 
heeft Lisa al inhoudelijk gereageerd op een eerste concept en waarschijnlijk zal een aangepast 
versie toegelicht worden.  

Insteek EZK: 

Je kan IenW vragen hun stuk toe te lichten 

Het is belangrijk om het tempo er in te houden zodat de brief op tijd verstuurd kan worden. Het 
wachten is ook op informatie uit het eindrapport van Roland Berger die hierin ook verwerkt moet 
worden.  

Kamerbrief stukken EZK zijn gedeeld met IenW om verder op aan te vullen, maar nog niet met 
Provincie en gemeenten. Dit is vooralsnog ook niet nodig. Onze insteek is om dit te doen na 
publicatie van het Roland Berger rapport en dichter op de publicatie datum 1 december.  
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Je kan kort aangeven dat de insteek vanuit EZK is om in de kamerbrief samen met IenW het 
volgende aan te kaarten: 

 Eerst wordt breder kader geschetst dat TSN valt onder verduurzaming industriebeleid
(heffing, generieke maatregelen) en met EoP CCS gekozen is voor maatwerkaanpak. Nu zal
met DRI route bezien worden hoe hier vervolg aan te geven (door bijv. EOP vernieuwing,
maar dat is aan nieuw kabinet).

 Uitgangspunten blijven: belangrijk is dat TSN verantwoordelijkheid neemt voor DRI
productieproces werkbaar maken waarbij doelen klimaat, milieu en gezonde business case
realiseren

 Daarvoor zal TSN verder moeten uitwerken hoe ze precies DRI route invulling willen geven,
in aanvulling op Roland Berger Rapport (Niet aangeven dat we rapport gezien hebben)

 Dat is van belang voor steun in welke vorm ook, in randvoorwaarden of steunopties
 wel wordt gekeken hoe dit zo goed mogelijk in te passen is. Daar over wordt in de bijlage

dan een update gegeven.
 Randvoorwaardelijk daarbij blijven: gezonde business case en op korte en lange termijn

milieu en klimaatimpact verbeteren in lijn met NL beleidsdoelstellingen.

4) Aanpassing van de Expression of Principles die door TSN en Tata
overeengekomen is.

In eerdere gesprekken lieten IeW en PNH blijken er wel wat voor te voelen om de Expression of 
Principles die EZK en TSN eerder zijn overeengekomen aan te passen. De wens komt voort uit het 
feit dat de afspraken over o.a. CCS niet meer actueel zijn vanwege de waterstofroute. Daarnaast 
zou de betrokkenheid/ondersteuning vanuit IenW en PNH om de verduurzaming van TSN mogelijk 
te maken rechtvaardigen dat zij medeondertekenaars worden.  

Insteek EZK: 

Je kan aangeven hoe EZK hier tegen aankijkt. De vraag is ook of TSN een aanpassing van de EoP 
zou willen? Dit onderwerp zou ook besproken kunnen worden tijdens de maandelijkse ambtelijke 
bijeenkomst met TSN van 1 december as.   

In het kort vanuit EZK: dit besluit neerleggen bij volgend kabinet. Eerst uitkristalliseren wat we dan 
precies in EoP gaan afspreken met TSN ook t.a.v. hoogte CO2 reductiedoelstellingen (meer dan 
klimaatakkoord, maar wat is meer mogelijk in tijdslijn met DRI route) 

In de conceptkamer brief is nu de volgende passage opgenomen: 
Mede naar aanleiding van motie Moorlag zijn in maart de Expressions of Principles (hierna: EoP) tot 
stand gekomen tussen de Staat en TSN.  Deze EoP was gebaseerd op de grootschalige toepassing 
van CCS en niet op de toepassing van DRI. In de EoP committeerde TSN zich om 5 Megaton CO₂ 
voor 2030 te reduceren. Dit betrof 40% CO₂ reductie, 10% meer dan strikt noodzakelijk onder het 
Klimaatakkoord en de nationale CO₂-heffing. De regering staat er positief tegen over om de 
afspraken in de EoP voort te zetten maar nu op basis van het DRI staalproductieproces. De 
inspanningsverplichting zou dan van beide partijen worden gecontinueerd. TSN zou zich dan 
committeren om met het DRI productieproces, ten eerste meer CO₂ reductie voor 2030 te 
realiseren dan de 30% CO₂ reductie onder het klimaatakkoord en ten tweede de versnelde uitvoer 
van het Roadmap+ programma door te voeren om de gezondheidsimpact en hinder voor de 
omgeving te verlagen. De Staat spant zich op zijn beurt in om knelpunten weg te nemen en 
mogelijk (financiële) ondersteuning te bieden voor de toepassing van DRI en het Roadmap+ 
programma. Wat de mogelijkheden zijn voor een vernieuwing van het EoP, zal de komende periode 
met TSN en medeoverheden besproken worden. De precieze invulling van deze 
inspanningsverplichting is bovendien afhankelijk van de een nieuw kabinet en daarom zal de Kamer 
over de eventuele voortzetting van het EoP volgend jaar nader geïnformeerd worden. 

5) Bespreking van de agendaonderwerpen en deelname van het ministerieel overleg
MEZK, Stas IenW, Gedeputeerden en Wethouders met TSN op 23 november.

IenW, PNH en EZK stellen onderstaande agendapunten voor: roadmap+, Roland Berger en 
aankomende speerpunten/overleggen (zie geannoteerde agenda hieronder). Er is nog geen 
input van TSN ontvangen over eventuele punten die zij toegevoegd willen zien. TSN heeft 



aangegeven daar later mee te zullen komen omdat zij intern nog het een en ander moeten 
afstemmen. Dit zal woensdag/donderdag definitief worden afgestemd.  

Insteek EZK: 

Het is nog onduidelijk of deze bijeenkomst fysiek bij EZK gehouden kan worden. Waarschijnlijk 
wordt het digitaal.  

Je kan het ook over de deelname vanuit de gemeenten hebben. TSN heeft moeite met de 
deelname vanuit de gemeenten vanwege angst voor het lekken van info. Eerder heb jij 
aangegeven akkoord te zijn met de deelname van 1 wethouder maar de gemeente blijven 
vasthouden aan deelname van 2. Besluit is nu verschoven naar de stuurgroep. Graag hier 
duidelijkheid over creëren met elkaar (Ingeborg is afwezig).  

Kan de stuurgroep instemmen met deze agenda onder de voorwaarde dat er nog onderwerpen 
toegevoegd kunnen worden door TSN?  

Agenda ministerieel overleg 23 november 

1. Kennismaking

Niet iedereen was aanwezig bij het vorige overleg van 15 september 2021.

2. Roadmap+ Tata Steel (ter bespreking)

Bijgevoegd: Overzichtskaart Roadmap +, brief Tata Steel over Roadmap+ (4 oktober 2021)

Tata Steel heeft met de Roadmap+ verschillende maatregelen aangekondigd en een aantal 

reeds in uitvoering. Bespreekpunten bij dit agendapunt: 

 Tata Steel kan de Roadmap+ kort toelichten. Bijgevoegd zijn de meest recente

overzichtskaart en brief van Tata Steel over de Roadmap+.

 Zijn er nog meer maatregelen mogelijk/wenselijk dan wat nu in de Roadmap+ staat?

Zo ja, welke en wat is daarvoor nodig? Afgesproken kan worden dat Tata Steel, de

provincie en I&W over deze vraag in gesprek gaan.

 Er is behoefte aan een manier waarop de uitvoering van de Roadmap+ nader wordt

vastgelegd (anders dan via het formele traject van vergunningen). Afgesproken kan

worden dat dit gebeurt en wanneer.

 Monitoring Roadmap+ (PNH)

 STAS IenW kan een korte reflectie geven over PM

3. Rapport Roland Berger (ter bespreking)

Bijgevoegd: Rapport Roland Berger 

De rapportage van Roland Berger is gereed, deze wordt vandaag (23 november) 

gepubliceerd. Bespreekpunten bij dit agendapunt: 
 Tata Steel kan het Roland Berger rapport kort toelichten en ingaan op wat de belangrijkste

conclusies van het rapport zijn.

 MEZK kan een korte reflectie geven over de resultaten van het Roland Berger rapport en

vooruitblikken op wat er in de Kamerbrief wordt gecommuniceerd over de moties en de

rol van het Rijk in de verduurzaming van TSN.

 er kan ingegaan worden op wie welke rol en opdracht heeft om de waterstofroute te

realiseren.



NB: Eventueel nader aanvullen als we het rapport hebben. 

4. Belangrijke momenten komende maanden (ter kennisname)

Ter informatie, de belangrijkste momenten in de agenda voor de komende maanden.

Waar nodig kunnen tijdens het overleg momenten worden toegevoegd.

 Brief aan Tweede Kamer (moties en PvA I&W): 1 december

 Eventueel Kamerdebat n.a.v. brief

 RIVM rapport “bronherleiding”: 15 december

 Publicatie “opiniepeiling” Tata Steel/IJmond: December/januari

 Volgende gezondheidsmonitor IJmond januari

Laatste agendaonderwerp van deze stuurgroep bijeenkomst 

6) Mogelijke agendapunten voor het overleg tussen de overheid (EZK, IenW, PNH en

gemeenten) met TSN op ambtelijk niveau op 1 december van 16.00 tot 17.30 uur

Een van de actiepunten tijdens de vorige stuurgroep was dat een conceptagenda t.b.v. het 

maandelijkse overleg met TSN aan de stuurgroep voorgelegd zou worden  

 De ambtelijke werkgroep stelt voor om vanuit de overheid de volgende onderwerpen te 

agenderen:  Roadmap+ monitoring, Roland Berger eindrapport, aanpassing EOP (afhankelijk 

van uitkomst stuurgroep, anders niet, vergunningentraject en brief aan Tweede Kamerbrief. 

Insteek EZK: 

Kan de stuurgroep instemmen met deze onderwerpen? 



Het rapport van Roland Berger geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van een 
onafhankelijk onderzoek naar de a) economische haalbaarheid,  b) impact en c) realisatie van 
verschillende varianten binnen de waterstof route. 

De tweede fase van de RB-studie is gericht op: 

 Evaluatie waterstofroute en DRI-technologie
 Economische en technische haalbaarheid van verschillende varianten binnen die route
 Hun impact
 Benodigde infrastructuur
 Mogelijkheden om de realisatie te versnellen

Tata Steel Nederland (TSN) heeft gekozen voor de waterstofroute op basis van de Direct 
Reduction Iron (DRI) technologie om 3 redenen: 

1) halen van de klimaatdoelstellingen

2) verduurzamen van de staalproductie

3) verminderen van lokale emissies

Voordelen van de DRI-technologie 

 Bij gebruik van groene elektriciteit en waterstof is de CO2-uitstoot van het primaire
staalproces fors lager dan bij het gebruik van hoogovens.

 Ook kan in het proces een groter aandeel schroot worden gebruikt, hetgeen de circulariteit
ten goede komt.

 Daarnaast biedt productie met DRI-technologie flexibiliteit omdat het proces eenvoudig op
te starten en te stoppen is.

 Ook is de technologie ver ontwikkeld, al eerder in de praktijk gebracht en (hoewel nog
steeds complex) relatief goed in te passen in de bestaande staalfabrieken.

 Tenslotte kan met DRI-technologie staal worden geproduceerd van hoge kwaliteit.

Voor de transitie naar een groen staalbedrijf is nodig: 

o Miljarden euro’s aan investeringen
o Productiekosten hoger in vergelijking met hoogovenstaal, zeker bij switch van aardgas op

waterstof
o DRI-technologie zal door stijgende CO2 heffingen op termijn kostenconcurrerend zijn met

hoogovenstaal
o Bescherming nodig van CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)
o Markt moet hoger prijs willen betalen
o Tot dan zal er sprake zijn van een onrendabele top

Drie externe voorwaarden om TSN in staat te stellen de eerste DRI-installatie voor 2030 
te realiseren: 

 Realisatie van ondersteunende infrastructuur voor groene elektriciteit, waterstof en aan het
begin ook aardgas

 Marktomstandigheden voor kosteneffectieve beschikbaarheid van voldoende hoeveelheden
groene waterstof, groene elektriciteit en aardgas

 Steun van de overheid op 4 gebieden:
 Inrichten maatwerksubsidiemechanisme en level playing field in Europa
 Faciliteren snelle vergunningverlening en daarmee verkorten van realisatietijdslijn

(zonder verlies van procedurele zorgvuldigheid)
 Aanpassen van wet-en regelgeving voor realisatie van de energietransitie
 Stimuleren van waterstofmarkt en -infrastructuur
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Het eindrapport van Roland Berger geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van een 
onafhankelijk onderzoek naar de a) economische haalbaarheid,  b) impact en c) realisatie van 
verschillende varianten binnen de waterstof route. 

Om een groen staalbedrijf te realiseren zal TSN haar site in drie stappen transformeren, t.w. 
vervanging van 2 hoogovens door DRI’s en op termijn geheel opereren op waterstof. 

Transformatie staalfabriek IJmuiden in drie stappen: 

 Eerste DRI-project kan met steun van overheid en versnelling van gebruikelijke tijdslijnen,
tussen 2028-2030 gerealiseerd zijn en resulteert in een CO2-reductie van 3,1-3,8 Mton per
jaar.

 Het tweede DRI-project volgt vanuit oogpunt CO2-reductie en overige emissiereductie zo
snel mogelijk naar verwachting tussen 2032 en 2037 en levert additioneel 4,4-6,4 Mton
CO2 reductie per jaar op.

 Over deze stappen heen brengt TSN de resterende CO2-uitstoot geleidelijk naar nul door
(steeds meer) waterstof te gebruiken en andere additionele maatregelen te nemen.

Terugdringen lokale emissies 

Naast de CO2-reductie, willen TSN, FNV en stakeholders ook de lokale emissie zo snel mogelijk 
terugdringen en daarmee ook de overlast voor de omgeving. 

o Met de uitvoering van Roadmap+ wordt op dit vlak een grote stap gezet.
o Met de transitie van hoogovens naar DRI kan de lokale emissie verder gereduceerd

worden, vooral door sluiting van de kooks-en gasfabrieken en sinterlijnen.
o Deze sluitingen zorgen voor een forse reductie in emissies van minimalisatie-verplichte

stoffen (o.a. zzs), NOx en geur.

Behoud van leidende positie 

De waterstofroute biedt TSN ook de kans om haar leidende positie als toonaangevend staalbedrijf 
te behouden. Met nieuwe DRI-technologie en waterstof kan TSN hoogwaardig en groen staal 
producerenen voldoen aan de toekomstige vraag vanuit de markt. 

 De overheid zou een transitie naar waterstof moeten faciliteren, zowel financieel als in het
vergunningenproces.

 Naast het afscheid van fossiele brandstoffen en reductie van omgevingsproblemen leidt de
waterstofroute namelijk ook tot grote overloopvoordelen voor de rest van de Nederlandse
samenleving en economie.

 Het toepassen van waterstof door TSN op grote, industriële schaal kan ook een impuls
geven aan andere sectoren, door het realiseren van de benodigde waterstofproductie en -
infrastructuur.

Aardgas kan al eerder vervangen worden door groen gas (mits in voldoende hoeveelheid 
beschikbaar). 

Groen gas kan in combinatie met toepassing CCUS een extra reductie van 3,3 Mton CO2 per jaar 
opleveren op zowel DRI 1 als DRI 2.  

Reductie target TSN in IJmuiden is 30% volgens klimaatdoelstelling = 3,8 Mton CO2 tegen 2030. 
In de EoP is dat 40% is 5 Mton. 



Ondersteuning door de overheid 

TSN zal naar verwachting niet in staat zijn om de transitie zelf te realiseren en zal steun van de 
overheid nodig hebben om de onrendabele top te dekken. Er zal maatwerk nodig zijn in de vorm 
van directe CAPEX- en/of OPEX-subsidies t.a.v. energie of CO2-prijzen, maar ook in de vorm van 
subsidies voor productie en afname van groene waterstof. 

Voor de DRI-route zijn in Nederland geen passende subsidie mogelijkheden. Het gebrek aan 
passende subsidiemechanismen is een probleem voor de gehele industriële sector in Europa. Het 
verduurzamen van de staalindustrie wordt door veel landen gezien als een kwestie van nationaal 
belang en enkele overheden steunen individuele staalproducenten zoals België met ArcelorMittal, 
Spanje ook ArcelorMittal en Duitsland voor de hele staalindustrië.  

Voor TSN zal maatwerk nodig zijn, ook voor het opstarten van productie en afname van waterstof. 

Nodig voor het mogelijk maken van transitie en ook om niet benadeeld te worden ten opzichte van 
andere Europese staalbedrijven.     

Voorbeeldwerking 

Met het inslaan van de waterstofroute zet TSN een stap die in vele opzichten voor Nederland 
ongekend is. TSN levert hiermee niet alleen a) een grote bijdrage aan de CO2-reductie en de 
verduurzaming van de industrie, maar b) laat ook zien hoe de belangen van intensieve industrie, 
werkgelegenheid en omwonenden duurzaam kunnen samengaan. TSN kan dit niet alleen. Steun 
vanuit de overheid en samenwerking met andere bedrijven en vele stakeholders zullen essentieel 
zijn om deze transitie succesvol te volbrengen.  

Werkgelegenheid 

De transitie naar groene staal zal leiden tot extra tijdelijke werkgelegenheid maar op termijn zullen 
een aantal fabrieken ook sluiten wat een verlies inhoudt van werk.    

Appreciatie 

Het rapport van Roland Berger geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van een 
onafhankelijk onderzoek naar de economische haalbaarheid, de impact en realisatie van 
verschillende varianten binnen de waterstof route. 

Om een groen staalbedrijf te realiseren zal TSN haar site in drie stappen transformeren, t.w. 
vervanging van de 2 hoogovens door DRI’s en op termijn geheel opereren op waterstof. 

Het rapport geeft duidelijk aan wat binnen de poorten van de staalfabriek in IJmuiden allemaal aan 
installaties gebouwd moet worden ten behoeve van de switch van staalproductie met behulp van 
hoogovens op basis van cokes/kolen naar staalproductie via DRI-(Direct Reduced Iron) op basis 
van aardgas en waterstof.  

Daarnaast geeft het rapport ook een goed beeld van wat er allemaal buiten de poorten van de 
staalfabriek benodigd is om de switch naar DRI mogelijk te maken.  

De realisatie van ondersteunende infrastructuur voor groene elektriciteit, waterstof en aan het 
begin ook aardgas is essentieel en hiervoor is ondersteuning van de overheid noodzakelijk. Verdere 
ondersteuning van de overheid is met name ook gewenst in de vorm van:  

Financiële ondersteuning om het benodigde investeringsbedrag rond te krijgen  

Faciliteren van de vergunningverlening ten behoeve van alle nodige bouwwerkzaamheden 

Verder geeft het rapport goed weer wat de mogelijke CO2-reducties zullen zijn bij het in gebruik 
nemen van de verschillende DRI-installaties. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen DRI op 



basis van aardgas en DRI op basis van waterstof. Ook zijn de verwachte CO2-reducties van de 
andere installaties aangegeven. 

Naast de CO2-reductie, zal ook de lokale emissie zo snel mogelijk teruggedrongen worden en 
daarmee ook de overlast voor de omgeving. Dat zal als volgt gebeuren zegt Roland Berger 

o Met de uitvoering van Roadmap+ wordt op dit vlak een grote stap gezet.
o Met de transitie van hoogovens naar DRI kan de lokale emissie verder gereduceerd

worden, vooral door sluiting van de kooks-en gasfabrieken en sinterlijnen.
o Deze sluitingen zorgen voor een forse reductie in emissies van bijvoorbeeld lood, paks,

NOx (stikstof) en geur.

 Ondersteuning door de overheid 

Met het inslaan van de waterstofroute zet TSN een stap die in vele opzichten voor Nederland 
ongekend is. TSN levert hiermee niet alleen een grote bijdrage aan de CO2-reductie en de 
verduurzaming van de industrie, maar laat ook zien hoe de belangen van intensieve industrie, 
werkgelegenheid en omwonenden duurzaam kunnen samengaan.  

TSN kan dit niet alleen. Steun vanuit de overheid en samenwerking met andere bedrijven en vele 
stakeholders zullen essentieel zijn om deze transitie succesvol te volbrengen.  

Ik kan toezeggen dat de overheid haar verantwoordelijkheid in deze ook zal nemen. Wij zijn al 
bezig, mede op verzoek van de Kamer, om de mogelijkheden te onderzoeken hoe de 
verduurzaming van TSN niet alleen financieel maar ook wat betreft de benodigde infrastructuur en 
vergunningverlening ondersteund kan worden. De verschillende overheden zijn al bezig om hierin 
gezamenlijk op te trekken.    

 Inrichten maatwerksubsidiemechanisme en level playing field in Europa

 Faciliteren snelle vergunningverlening en daarmee verkorten van realisatietijdslijn
(zonder verlies van procedurele zorgvuldigheid)

 Aanpassen van wet-en regelgeving voor realisatie van de energietransitie

 Stimuleren van waterstofmarkt en -infrastructuur

De RB-studie is gericht op: 

 Evaluatie waterstofroute en DRI-technologie

 Economische en technische haalbaarheid van verschillende varianten binnen die route

 Hun impact

 Benodigde infrastructuur

 Mogelijkheden om de realisatie te versnellen





Aanpassen EOP of niet? 

• Vooropgesteld: de toegezegde activiteiten (o.a. aanleg infrastructuur en ondersteuning bij
vergunningverlening) zal EZK ook zonder de EOP overeenkomst uitvoeren. De redenen hiervoor
zijn de afspraken binnen het Klimaatakkoord en de uitvoering van de motie Moorlag.

Redenen om destijds deze overeenkomst wél te ondertekenen en publiek te maken: 
o De overeenkomst en de investeringen door Tata betekenen een grote, publieke,

positieve stap in de uitvoering van het Klimaatakkoord. (weinig tot geen toegevoegde
waarde van een aanpassing EoP)

o Voor de benodigde zekerheid voor investeringen vanuit de aandeelhouder van Tata
Steel Nederland, Tata Steel India, helpt het daarbij dat de overheid zich hier ook
positief over uit laat. (is nog onduidelijk of vanuit de aandeelhouder behoefte is aan aanpassing
van de EoP)

o Daarnaast wordt ook een deel van de publieke onrust (ook zichtbaar in de media) over
de vraag of er wel goede plannen liggen voor de CO2-reductie van Tata Steel Nederland
weggenomen. (Niet zo actueel meer na bekendmaking TSN over Direct to DRI-route)

o Tot slot krijgt de Kamer het gevraagde inzicht in de uitvoering van de motie Moorlag en
de gesprekken over de strategische toekomst van Tata Steel Nederland.  (d.m.v. de
rapportages n.a.v. aangenomen moties zal de informatievoorziening richting de Kamer op orde
zijn)

Conclusie: 
Vooralsnog zou het goed zijn om de EoP te laten zoals het is. Het heeft veel moeite gekost om de 
EOP gerealiseerd te krijgen. Het aanpassen zal ook weer veel tijd en menskracht kosten. Vooral als 
we ook nog andere overheidspartijen zoals IenW en PNH bij deze gesprekken zouden willen 
betrekken.   
Mocht echter blijken dat de aandeelhouder van TSN er prijs op stelt om de EoP aan te passen dan 
zouden we dit kunnen overwegen. 
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Enkele aandachtspunten ten behoeve van onderzoek naar gevolgen voor 
gezondheid van verduurzamingsmaatregelen Tata Steel 
RIVM, Bilthoven, 3 september 2021 

Aanleiding 

Op 9 september is een debat gepland over Tata Steel in de Vaste Commissie voor 
Economische Zaken en Klimaat. Op dezelfde dag is ook een AO Leefomgeving gepland. 
Het debat over Tata Steel gaat over de toekomstperspectieven: hoe kan de 
staalproductie in Nederland gecombineerd worden met de klimaatdoelen en de ambities 
ten aanzien van een gezonde en veilige leefomgeving? Hiervoor zijn meerdere moties 
aangenomen die verzoeken de toekomstperspectieven van Tata Steel te onderzoeken, 
inclusief een motie over de gevolgen voor gezondheid en milieu1.  

Het ministerie van IenW heeft medio augustus ter voorbereiding op het Kamerdebat aan 
het RIVM gevraagd waarmee rekening gehouden moet worden bij het in beeld brengen 
van de effecten van de verduurzamingsscenario’s van Tata Steel op de leefomgeving en 
gezondheid van omwonenden. In dit memo geeft het RIVM een aantal aandachtspunten 
mee waarmee bij het laten uitvoeren van een dergelijk onderzoek rekening gehouden 
zou moeten worden. 

Situatieschets 

Het ministerie van EZK heeft eind maart een Expression of Principles gesloten met Tata 
Steel, waarin wordt ingezet op een route naar verduurzaming, behoud van het bedrijf en 
werkgelegenheid en een schone leefomgeving. Het gaat hierbij in het bijzonder om 
verlaging van de CO2-emissie (met 5 miljoen ton in 2030 van de 12 miljoen ton die 
momenteel door Tata, inclusief de energiecentrales die op hoogovengas draaien, wordt 
uitgestoten) als belangrijk onderdeel van het realiseren van de Nederlandse 
klimaatdoelstelling. Voor het onderdeel CCS kan Tata Steel aanspraak maken op subsidie 
via de SDE++ regeling. Hiervoor wordt momenteel een subsidieaanvraag voorbereid. De 
SDE++ regeling wordt dit jaar van 5 oktober tot 11 november opengesteld.   

In opdracht van Tata Steel worden de kosten en CO2-effecten van de verschillende 
opties onderzocht in een haalbaarheidsonderzoek door adviesbureau Roland Berger. Het 
haalbaarheidsonderzoek vergelijkt twee alternatieve scenario’s. Het scenario van Tata 
Steel omvat CCS (afvang en opslag CO2 in lege gasvelden Noordzee) en de productie 
van blauw waterstof als een overgangsoplossing om de doelstelling voor CO2-reductie op 
korte termijn te halen. FNV heeft, in samenwerking met ‘werkgroep Zeester’, een 
alternatief scenario voor verduurzaming opgesteld. Dit scenario heet ‘Groen Staal’ en 
gaat uit van een snellere overgang op andere technieken en de inzet van waterstof dan 
het scenario CCU/CCS van Tata Steel. Daarnaast heeft Tata Steel aangekondigd in de 
periode tot en met 2025 maatregelen te treffen om de voornaamste bronnen van 
overlast voor de omgeving (stof, geur, geluid) aan te pakken. Deze staan beschreven in 
de Roadmap Plus. Roland Berger gaat in zijn rapportage over scenario A en B bij beide 
uit van volledige uitvoering van de Roadmap Plus van Tata Steel. Die effecten zijn 
daarom voor beide scenario’s gelijk.  

1 Kamermotie Hagen/Boucke (8 juli 2021): … verzoekt de regering, het aangekondigde onafhankelijke 
onderzoek naar de gevolgen voor gezondheid en milieu van de verschillende scenario’s voor Tata Steel parallel 
uit te voeren aan de haalbaarheidsstudie naar het FNV-plan, en de Kamer te informeren over de uitkomsten 
hiervan voor het debat over Tata Steel dit najaar. 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2021/03/30/afspraken-die-met-tata-steel-zijn-gemaakt-over-co2-reductie
https://omgeving.tatasteel.nl/nieuws/2021/haalbaarheidsonderzoek-duurzame-toekomst-tata-steel.html
https://omgeving.tatasteel.nl/tata-steel-en-omgeving/roadmap-plus/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z13441&did=2021D28595


2 

De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden eind oktober verwacht. Voorlopige 
resultaten zullen waarschijnlijk worden gepresenteerd in de Tweede Kamer op 9 
september. 

De vorige demissionair staatssecretaris van IenW heeft, in lijn met het verzoek vanuit de 
Kamer, aangegeven dat Tata Steel niet alleen klimaatwinst/CO2-reductie mee moet 
nemen in de toekomstplannen, maar ook in kaart moet brengen welke maatregelen het 
meeste effect hebben op de gezondheid van omwonenden. 

Aandachtspunten 

Naar aanleiding van de vraag van het ministerie van IenW waarmee rekening gehouden 
zou moeten bij onderzoek naar de effecten van de scenario’s uit de haalbaarheidsstudie 
op de leefomgeving en gezondheid van omwonenden, geven wij de navolgende 
aandachtspunten mee. Deze worden in de paraaf erna nader toegelicht. 

1. Bepaal scherp wat de doelstelling is van het onderzoek. De opzet en doorlooptijd
van het onderzoek is daarvan afhankelijk.

2. Wees ervan bewust dat maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken niet
zondermeer gunstig zijn voor de omgevingskwaliteit en gezondheid van
omwonenden; deze maatregelen kunnen ook gepaard gaan met negatieve
effecten.

3. Om een goed beeld van de voor- en nadelen te krijgen, dient bij het in kaart
brengen en vergelijken van de verschillende scenario’s, naar integrale effecten in
de totale keten gekeken te worden. De voor het klimaat, milieu of gezondheid
positieve effecten van bepaalde maatregelen in dit project moeten worden
afgezet tegen eventuele trade offs, ook als die buiten het project plaatsvinden.

4. Betrek bij onderzoek naar gezondheidseffecten niet alleen stressoren die
weggenomen of verminderd worden maar ook die mogelijk toegevoegd of
versterkt worden. Betrek daarbij in het kader van de externe veiligheid ieder
geval ook een analyse naar verandering van de risico’s voor de omgeving.

5. Het RIVM beveelt aan afspraken te maken over het monitoren van de effecten
van voorgenomen maatregelen op de leefomgeving ten opzichte van de huidige
situatie. De klimaatplannen alsmede de plannen uit de Roadmap Plus bevatten
verwachtingen over welke reducties van stoffen worden voorzien. Met een
monitoringsprogramma kan worden gemeten wat de effecten ervan in de praktijk
zijn. De uitkomsten geven daarmee inzicht in de mate waarin beoogde doelen
worden behaald en reiken daarmee alle betrokken partijen kennis aan voor
eventuele bijsturing.

6. Gelet op haar publieke functie behoort het niet tot de taak van het RIVM om
scenario-onderzoek te doen naar milieu-en gezondheidseffecten van individuele
ondernemingen. Het past wel bij de rol van het RIVM om de kwaliteit van de
leefomgeving te monitoren en daarmee kennis aan te reiken over de mate waarin
beoogde doelen worden behaald.

7. Creëer helderheid over welk onderzoek in welke fase van het proces wordt
uitgevoerd; de opzet, vereisten en doorlooptijd zijn daarvan afhankelijk.

Toelichting 

Doelstelling van het onderzoek 
Beantwoording van de vraag waarmee rekening gehouden moet worden, is afhankelijk 
van de doelstelling van het onderzoek. Een kwalitatieve vergelijking ten behoeve van 
een afweging tussen de twee scenario’s (bv in het kader van de SDE++ 
subsidieregeling), waarbij de maatregelen uit de Roadmap Plus als constante wordt 

https://www.ad.nl/noord-holland/staatssecretaris-van-veldhoven-tata-moet-gezondheid-meenemen-in-toekomstplannen%7Ea79764e3/
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verondersteld, vergt een andere opzet dan wanneer wordt beoogd de impact van de 
scenario’s op de emissies en de daaruit voortvloeiende concentraties in de lucht of in het 
water en deposities op de bodem van diverse stoffen in de omgeving in beeld te 
brengen, alsmede de daaraan gerelateerde gezondheidseffecten. Bepaal dus scherp wat 
de doelstelling is van het onderzoek. Daarvan is de opzet, haalbaarheid en doorlooptijd 
van het onderzoek afhankelijk.  

Het risico van het verrichten van partiële effectstudies is dat de integraliteit uit het oog 
wordt verloren. Daartoe een aantal aandachtspunten. 

Wanneer, zoals de Kamer-motie vraagt, een relatieve vergelijking van de twee 
klimaatscenario’s op gezondheidseffecten wordt gemaakt, is het van belang zich te 
realiseren dat maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken niet zondermeer gunstig zijn 
voor de omgevingskwaliteit en/of gezondheid voor omwonenden. De CCS-maatregelen 
hebben vooral betrekking op CO2 en niet zozeer op emissies van stoffen die relevant zijn 
voor de gezondheid. De toepassing van CCS kunnen zelfs leiden tot extra emissies van 
NOx, SO2 en fijnstof, vanwege de extra energie die nodig is voor afvang, transport en 
opslag in lege aardgasvelden onder de Noordzee. Bij het in beeld brengen van effecten 
van emissiereducerende maatregelen is het daarom van belang onderscheid te maken in 
verschillende fasen van het staalproductieproces. Zo grijpen de klimaatmaatregelen 
primair aan op de brandstofkeuze (en mogelijk ook op de emissies bij aanvoer en opslag 
van kolen), maar niet op het proces van staalproductie zelf, dat juist gepaard gaat met 
voor de gezondheid relevante emissies van fijnstof, PAKs en zware metalen, en de 
emissies in de afval/reststoffenfase. Maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken zijn 
derhalve niet zondermeer gunstig voor de omgevingskwaliteit en gezondheid van 
omwonenden. 

Vanuit het perspectief van de leefomgeving en omwonenden is het derhalve van belang 
dat ook de maatregelen uit de Roadmap Plus bij de analyse wordt betrokken. Voor zover 
wij hebben begrepen worden de maatregelen uit de Roadmap in de haalbaarheidsstudie 
voor beide scenario’s als uitgangspunt genomen.  

Integrale benadering 
Om een goed beeld van de voor- en nadelen te krijgen, dient bij het in kaart brengen en 
het vergelijken van de verschillende scenario’s naar integrale effecten in de totale keten 
gekeken te worden. De voor het klimaat, milieu of gezondheid positieve effecten van 
bepaalde maatregelen in dit project moeten worden afgezet tegen eventuele trade offs, 
ook als die buiten het project plaatsvinden. Bijvoorbeeld: als in een bepaald scenario de 
inzet van meer windenergie wordt verondersteld, moet worden afgewogen of dat 
betekenis heeft voor de beschikbaarheid van duurzame energie voor andere partijen.    

Verder adviseert het RIVM niet alleen naar klimaat, milieu en gezondheidseffecten te 
kijken, maar ook eventuele effecten van de scenario’s op de externe veiligheid te 
onderzoeken. Ook dat hoort tot het in beeld brengen van effecten voor de (directe) 
leefomgeving. Zo brengt het werken met waterstof andere risico’s met zich mee. 

Maak afspraken over een monitoringsprogramma 
In het algemeen kan gesteld worden dat reductie van emissies en deposities van voor 
gezondheid relevante stoffen, een positief effect heeft op de gezondheid.  

Het in kwantitatieve zin doorrekenen van toekomstige gezondheidseffecten van bepaalde 
scenario’s is zeer complex. Niet alleen zijn veel en specifieke data nodig (o.a. over alle 
relevante specifieke stoffen), maar het zou ook nader wetenschappelijk onderzoek 
vergen naar de causale relaties tussen emissies en gezondheidseffecten. De vraag moet 
vervolgens gesteld worden wat uitkomsten van een dergelijk onderzoek, dat ruime 
doorlooptijd zou vergen, nog toevoegt en bijdraagt aan de oplossing van de 
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problematiek. Sinds 1995 is reedsveel onderzoek verricht naar de gezondheidssituatie in 
de IJmondregio. Zo zijn o.m. de emissies en deposities in beeld gebracht, en vergeleken 
met andere regio’s. Ook is epidemiologisch onderzoek verricht naar het voorkomen van 
bepaalde ziekten en gezondheidsklachten ten opzichte van andere regio’s.2 Uit al deze 
studies is een goed beeld verkregen van de samenhang tussen de emissies en de 
gezondheidseffecten van bewoners. 

Het RIVM beveelt daarom aan vooral concrete afspraken te maken over het inrichten van 
een monitoringsprogramma waarmee de effecten van de maatregelen op de 
leefomgeving in de praktijk gevolgd kunnen worden (bij voorkeur door meten ipv 
rekenen). De scenario’s van Tata-Steel (de klimaatplannen alsmede de plannen uit de 
Roadmap Plus) bevatten op basis van berekeningen verwachtingen over welke reducties 
van stoffen zullen worden gerealiseerd. Met een monitoringsprogramma kan worden 
gemeten wat de effecten in de praktijk zijn. De uitkomsten geven daarmee inzicht in de 
mate waarin beoogde doelen worden behaald en reiken daarmee alle betrokken partijen 
kennis aan voor eventuele bijsturing.  

Het RIVM beveelt aan in het monitoringsprogramma een aantal indicatoren (emissies, 
concentraties, deposities) af te zetten ten opzichte van de huidige situatie: verbetert de 
situatie in de omgeving? Om dit te monitoren wordt geadviseerd periodiek metingen te 
verrichten. Een afname van voor gezondheid relevante stoffen zal een positieve bijdrage 
leveren aan de gezondheidssituatie in de regio. 

Daarbij is het relevant onderscheid te maken tussen acute gezondheidsklachten en de 
langere termijn gezondheidseffecten. Reductie van emissies (fijnstof) zal op kortere 
termijn effect kunnen hebben op acute gezondheidsklachten, zoals klachten over de 
luchtwegen. Fijnstof, PAKs en metalen dragen echter ook bij aan het risico op 
gezondheidseffecten die pas op de langere termijn optreden. Zo is de 
luchtverontreiniging van 20-40 jaar geleden zeer waarschijnlijk mede verantwoordelijk 
voor een gedeelte van de verhoogde incidenties van longkanker die momenteel worden 
gevonden.  

In aanvulling op het monitoren (meten) van deposities en concentraties kan worden 
overwogen om ook de gezondheidssituatie van de bewoners te volgen. Dit kan door 
eerder en nog lopend onderzoek (zie bijlage onder 1 en 2.III) naar gerapporteerde 
gezondheidsklachten en medicijngebruik (periodiek) te herhalen. Op deze manier kan de 
ontwikkeling van acute gezondheidsklachten en chronische aandoeningen worden 
gevolgd. Ten slotte is bekend dat beleving, ervaren overlast en daardoor veroorzaakte 
stress ook tot gezondheidseffecten kunnen leiden. Ook dat zou kunnen worden 
betrokken in een onderzoek. 

Relatie tussen diverse procedures 
Het RIVM constateert dat Tata Steel voor het onderdeel CCS mogelijk in aanmerking 
komt voor subsidie, via de SDE++ regeling. Hiervoor wordt momenteel een subsidie 
aanvraag voorbereid. De SDE++ regeling wordt dit jaar van 5 oktober tot 11 november 
opengesteld. Het RIVM constateert voorts dat de plannen maatregelen omvat die een 
omgevingsvergunning vereisen en die m.e.r.-plichtig zijn. De provincie Noord-Holland is 
in dezen het bevoegd gezag. De Commissie voor de m.e.r. is reeds verzocht een advies 
over de reikwijdte en detailniveau voor een op te stellen milieueffectrapport op te 
stellen. Dit advies is in juni 2021 gepubliceerd3. De Commissie voor de m.e.r. adviseert 
hierin over de aspecten die betrokken moeten worden om tot een volledig beeld van de 

2 Op de website van het RIVM is een uitgebreid overzicht te vinden van alle onderzoeken die sinds 1995 door 
het RIVM en GGD, soms in samenwerking met andere partners, zijn verricht: https://www.rivm.nl/tata-
steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond. 
3 Commissie voor de m.e.r.; Project Everest, Tata Steel IJmuiden, Advies over reikwijdte en detailniveau van 
het milieueffecterapport; 9 juni 2021, projectnummer 3561. 

https://www.rivm.nl/tata-steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond
https://www.rivm.nl/tata-steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p35/p3561/a3561rd.pdf
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p35/p3561/a3561rd.pdf
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totale broeikasgasreductie te komen. Het RIVM sluit aan bij het advies van de Commissie 
voor de m.e.r. dat het milieueffectrapport daarnaast ook een compleet beeld moet geven 
van de gevolgen voor de directe leefomgeving en het milieu, zoals luchtkwaliteit en 
geluidhinder, alsmede van wat de gevolgen zijn van alle veranderingen voor de 
gezondheid van omwonenden. Omdat een milieueffectrapportage bedoeld is om, op 
basis van in kaart gebrachte milieueffecten, alternatieven tegen elkaar af te wegen, 
adviseert het RIVM dan ook de scenario’s die door de initiatiefnemer worden gewogen, 
(ook) in het kader van de m.e.r.-procedure te laten onderzoeken op zowel klimaat-, als 
leefomgevings- en gezondheidseffecten.  
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Bijlage:  
Overzicht afgeronde en lopende RIVM onderzoeken m.b.t. luchtkwaliteit, 
depositie en gezondheid in de IJmond 

1. Onderzoek in opdracht van IenW naar aanleiding van in 2007 gesignaleerde verhoging
van de longkankerincidentie
Er zijn in 2008-2009 vier onderzoeken door het RIVM uitgevoerd of opgedragen,
waaronder een naar de longkankerincidentie, naar aanleiding van gesignaleerde
verhogingen in Beverwijk door de GGD Kennemerland in 2007 en de maatschappelijke
onrust daarover.
• Onderzoek naar huidige uitstoot en concentraties luchtverontreiniging in de

leefomgeving, toetsing aan normen en risicoschatting voor gezondheid
(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021079.pdf);

• Onderzoek naar historische concentraties en depositie van metalen en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in de leefomgeving en toetsing aan normen
(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601797001.pdf);

• Onderzoek naar samenhang tussen historische blootstelling aan luchtverontreiniging
en incidentie van longkanker (in samenwerking met Integraal Kankercentrum
Amsterdam) (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630006001.pdf);

• Onderzoek naar gezondheidsklachten gerapporteerd door huisartsen (uitgevoerd
door NIVEL) (https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-
11/CORUS_rapport_Nivel.pdf).

De vier onderzoeken zijn in een kort rapport samengevat 
(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601797002.pdf). Op basis van de resultaten 
van de vier onderzoeken heeft de toenmalige minister Cramer destijds vier activiteiten 
aangekondigd: 
• Vermindering van emissie van fijnstof en schadelijke stoffen door Corus, o.a. door

plaatsing van doekfilter in de Sinterfabriek.
• Verbetering van inzicht in de uitstoot van diverse bronnen in het gebied zodat gericht

maatregelen om emissie te reduceren kunnen worden genomen
(verantwoordelijkheid Provincie Noord-Holland)

• Uitbreiding van het meetnet luchtkwaliteit in de IJmond (gericht op fijnstof, metalen
en PAk’s) zodat beter inzicht ontstaat in de bijdrage van verschillende bronnen. GGD
Amsterdam rapporteert nog steeds jaarlijks over de luchtkwaliteit in de IJmond op
basis van gegevens uit dit meetnet.

• Monitoring van gezondheid. Op basis van een rapport van RIVM en GGD
Kennemerland (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601357005.pdf) met
verschillende opties om de vinger aan de pols te houden (waaronder onderzoek met
registratiesystemen zoals over ziekenhuisopnamen en over kankerincidentie) heeft
staatssecretaris Atsma in 2011 de opdracht gegeven om de gezondheid periodiek (tw
meten: driemaal, eens in de vier jaar) op twee manieren in beeld te brengen. Dat
heeft geleid tot een opdracht aan de GGD te rapporteren over door burgers zelf
gerapporteerde gezondheid en een opdracht aan het RIVM om over medicatiegebruik
te rapporteren als indicator voor luchtwegaandoeningen en hartvaatziekten in de
IJmond. De derde (gezamenlijke) rapportage (gecoördineerd door GGD
Kennemerland) over deze twee onderdelen is gepland voor het einde van het eerste
kwartaal van 2022.

2. Onderzoek in opdracht van provincie Noord-Holland naar aanleiding van grafietregens
in 2018
In 2018 leidde de grafietregens tot vragen over mogelijke risico’s voor de gezondheid. In
eerste instantie als ondersteuning van GGD Kennemerland en vervolgens als opdracht
voor de provincie Noord-Holland heeft het RIVM onderzoek naar de mogelijke gevolgen
van de grafietregens in 2019 uitgevoerd. Deze (eerste) opdracht bestond uit drie delen:

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601797002.pdf
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• Een eerste inschatting van de risico’s van de grafietregens door verzameling van de
neerslag. In de veegmonsters werden metalen en PAk’s aangetroffen. De
risicobeoordeling wees uit dat voor de metalen lood, mangaan en vanadium de
geschatte blootstelling zodanig hoog is dat dit ongewenst is voor de gezondheid
gezien het risico op respectievelijk neurologische ontwikkelingsstoornissen,
neurotoxiciteit en ontwikkelingstoxiciteit. Voor de PAK’s gold dat het geschatte extra
kankerrisico onder het risiconiveau ligt dat in Nederland verwaarloosbaar wordt
geacht (https://www.rivm.nl/documenten/inschatting-gezondheidsrisicos-
grafietregen-wijk-aan-zee).

• Niet alleen de grafietregens maar ook andere emissies op het industrieterrein riepen
bij bewoners vragen op over hun gezondheid. Deze vragen zijn geïnventariseerd en
vragen op het gebied van luchtkwaliteit en op het gebied van gezondheid zijn
beantwoord. De vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van het RIVM
(https://www.rivm.nl/luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-ijmond).

• Een advies aan de provincie Noord-Holland over de (on)mogelijkheden van een
onderzoek om de resterende vragen te beantwoorden.

Sinds eind 2019 voert het RIVM op verzoek van de provincie en de gemeenten Velsen, 
Heemskerk en Beverwijk een vervolgopdracht uit om met onderzoek de vragen van 
bewoners te beantwoorden. De resultaten van enkele deelstudies zijn inmiddels al 
gerapporteerd, terwijl andere onderdelen nog in volle gang zijn. In het onderzoek ligt de 
focus op acute gezondheidseffecten omdat in andere onderzoeken die plaatsvinden in de 
IJmond (zie onder ad 1 en het recente onderzoek naar de incidentie van kanker door 
GGD Kennemerland) al gekeken wordt naar lange termijn gezondheidseffecten en 
chronische aandoeningen. De onderzoeksactiviteiten binnen het project kunnen in drieën 
worden opgedeeld. 

I. Onderzoek naar depositie van stoffen in de woonomgeving (iov provincie NH).
Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat in de eerste opdracht is
uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de hoeveelheid PAK’s en metalen in
neergedaald stof. De depositie van stoffen is dit keer zowel binnen- als
buitenshuis verzameld. Ook zijn er meer locaties bemeten en zijn de monsters
over een langere periode verzameld. De resultaten worden gebruikt om een
inschatting te maken wat voor risico de neerslag kan hebben voor de gezondheid
van kinderen van 1 tot 12 jaar. Naar verwachting wordt dit rapport begin
september gepubliceerd.

II. Onderzoek naar de lokale luchtkwaliteit in de IJmond op ervaren (on)gezonde
dagen
Uit de inventarisatie van vragen bleek dat er zorgen zijn over wat mensen
inademen en wat mogelijk effecten zijn op de gezondheid, met name op
momenten die ‘slecht’ of ‘ongezond’ aanvoelen. In plaats van uit te gaan van
jaargemiddelden is in deze studie met gegevens over 2019 uit het meetnet in de
IJmond de variatie van dag tot dag en van uur tot uur van de luchtkwaliteit in
beeld gebracht. De weergaven laten zien dat de fijn stof concentratie op
leefniveau in de IJmond vaker als ‘matig’ en ‘onvoldoende’ geclassificeerd is in
vergelijking met meetstations op zogeheten achtergrondlocaties (waar geen
directe bronnen zoals industrie of verkeer aanwezig zijn). De resultaten van dit
deelonderzoek zijn in april 2021 gepubliceerd
(https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-resultaten-gezondheidsonderzoek-
in-ijmond).
Er loopt nog een deelonderzoek naar bronherleiding. Hierin worden gegevens uit
het meetnet, uit de emissieregistratie en uit het depositie-onderzoek in
combinatie met gegevens over de windrichting geanalyseerd met als doel
proberen vast te stellen naar welke bronnen de concentraties of deposities in de
omgeving van het industrieterrein herleidbaar zijn. Naar verwachting worden de
resultaten van dit deelonderzoek eind 2021 gerapporteerd.

III. Onderzoek naar acute klachten
Het NIVEL heeft voor een breed scala aan acute gezondheidseffecten verkend of

https://www.rivm.nl/luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-ijmond
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deze in de IJmond meer, minder of evenveel worden gepresenteerd aan de 
huisarts, in vergelijking tot regio’s in Nederland met industrie en regio’s met 
weinig tot geen industrie. Daarnaast is door het NIVEL een aantal chronische 
aandoeningen meegenomen. Het NIVEL concludeert onder meer dat onder 
bewoners van de IJmond een relatief groot aantal acute gezondheidsklachten 
significant vaker aan de huisarts wordt gepresenteerd in vergelijking tot de 
andere regio’s. Ook een aantal chronische aandoeningen zoals die van het hart, 
diabetes, en longkanker worden rondom het industriegebied IJmond vaker 
gediagnosticeerd dan elders. Het rapport van het NIVEL is in april 2021 
gepubliceerd (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004002.pdf); 
het RIVM heeft de resultaten van een nadere duiding voorzien 
(https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-resultaten-gezondheidsonderzoek-
in-ijmond). 

IV. Daarnaast is verkend of het mogelijk zou zijn rond Tata Steel een zogeheten
panelonderzoek uit te voeren. Het doel van een panelstudie is te onderzoeken
hoe de luchtkwaliteit de dagelijkse acute gezondheidseffecten van omwonenden
beïnvloedt en welke rol emissies van Tata Steel hier mogelijk in hebben. Een
panelonderzoek is een “veldonderzoek” dat veel voorbereiding en zeer
waarschijnlijk medische ethische toetsing vereist. De geraadpleegde experts
achten een dergelijke panelstudie haalbaar; de potentiele te kiezen
studiepopulatie is naar verwachting groot genoeg om bij de huidige niveaus van
luchtverontreiniging in de IJmond eventuele gezondheidseffecten op te kunnen
pikken. De verkenning is eveneens in april 2021 gepubliceerd als een van de
tussenresultaten van het project (https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-
resultaten-gezondheidsonderzoek-in-ijmond). Het is nu aan de opdrachtgevers
om al dan niet te besluiten een dergelijk onderzoek naar acute effecten uit te
laten voeren.

3. (incidenteel) onderzoek naar luchtkwaliteit
Het RIVM heeft veel kennis van het meten van luchtkwaliteit in de leefomgeving. Dit
betekent dat het RIVM betrokken is bij allerlei onderzoek in Nederland op het gebied van
luchtkwaliteit. Dit onderzoek vindt soms ook in de IJmond regio plaats. Twee recente
voorbeelden zijn:
Op verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft het RIVM in
december 2019 en januari 2020 een verkennende meetcampagne uitgevoerd in de regio
IJmond met als doel een beeld te krijgen van de concentraties ultrafijn stof in dit gebied
en om te onderzoeken of er verschillen zijn waar te nemen tussen plekken, tijdstippen
en weersomstandigheden. Ultrafijn stof (UFP, ‘ultrafines’) ontstaat bij
verbrandingsprocessen. De belangrijkste bronnen zijn wegverkeer, scheepvaart,
luchtvaart, industrie en houtverbranding, bronnen die in belangrijke mate in de IJmond
voorkomen. De resultaten zijn in juli 2020 gepubliceerd
(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0095.pdf).
Het RIVM is partner in Hollandse Luchten. Dit is een burgerplatform voor het meten van
de kwaliteit van de leefomgeving in Noord-Holland, waarin via diverse pilots en
burgermetingen die kwaliteit in beeld wordt gebracht. Eén van de pilots speelt zich af in
de IJmond regio met als doel een beter en meer gedetailleerd inzicht krijgen in de
kwaliteit van de lucht rondom Tata Steel. (https://hollandseluchten.waag.org/).

In de periode 1995-heden zijn diverse onderzoeken en publicaties verschenen die 
aandacht besteden aan de gezondheid en de luchtkwaliteit in de IJmond. Op de website 
van het RIVM is een uitgebreid overzicht te vinden van publicaties die sinds 1995 door 
het RIVM en GGD, soms in samenwerking met andere partners, zijn opgesteld: 
https://www.rivm.nl/tata-steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond 

https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-resultaten-gezondheidsonderzoek-in-ijmond
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Achterliggende oorzaken 

Door de wereldwijde overcapaciteit in de staalsector staan de prijzen onder druk. 
Ook de handelsoorlog die de VS voert met Europa en die begon met heffingen op 
staal, raakt IJmuiden direct én indirect. Direct omdat Amerikaanse afnemers 
duurder uit zijn als ze staal uit IJmuiden willen importeren. Indirect doordat meer 
staal uit onder meer China en Turkije naar Europa komt, vanwege de hoge 
importheffingen in de VS. Die overvloed leidt hier tot lagere staalprijzen. Verder 
zorgt de crisis in de automobielindustrie ervoor dat de vraag naar dit type staal, 
een belangrijk product van TSN, aan het dalen is. Daarnaast is ook de vraag 
vanuit de bouw en machine-industrie gedaald. Tenslotte zorgt de stijging van 
grondstofprijzen t.b.v. de staalproductie voor een verdere daling van de marges.  

Loopt NL daadwerkelijk achter bij anderen, zoals sommige claimen? 

‘Als het om prestaties gaat, was IJmuiden een referentiepunt maar we zijn die 
positie kwijt’. Dat heeft Henrik Adam, CEO van Tata Steel Europe, gezegd in het 
interview met de FD op 16/11. Hij heeft die uitspraak echter niet onderbouwd en 
of toegelicht. Hij geeft aan dat hij dat met de ondernemingsraden zal bespreken. 
Deze uitspraak van Adam heeft kwaad bloed gezet bij de directie en OR van 
IJmuiden die het duiden als harde en ongebalanceerde kritiek, die vooral op de 
Nederlandse vestiging wordt geuit. 

Zonder verdere informatie is het moeilijk om de uitspraak van Adam te kunnen 
beoordelen. Wel is het zo dat IJmuiden het afgelopen jaar minder heeft 
gepresteerd vanwege een aantal storingen waardoor de productie tijdelijk stil 
heeft gelegen. Daarnaast heeft IJmuiden ook te maken gehad met grafiet- en 
stofuitstoot als gevolg waarvan de productie eveneens stil heeft gelegen. De 
directie van IJmuiden erkent dat er problemen zijn/waren en heeft daarom een 
verbeterprogramma opgesteld dat ook al in uitvoering is. 

De ebitda marge van Tata Steel Nederland zit boven de middenmoot, als je het 
vergelijkt met andere Europese staalbedrijven. Echter, Tata Steel in de UK is het 
slechtst presterende jongetje van de klas, dat haalt het gemiddelde van Tata 
Steel Europa naar beneden. (Bron: FD, cijfers zijn afkomstig van openbare 
bronnen). 

TSN behoort tot de top 10 van de meest efficiënte en duurzame staalbedrijven 
ter wereld met de laagste CO2 uitstoot per ton staal. Zo is sinds 1990 bij Tata 
Steel in IJmuiden de hoeveelheid energie die nodig is voor het maken van een 
ton staal met meer dan 30% gedaald. In januari van dit jaar is TSN door het 
World Economic Forum uitgeroepen tot ‘Advanced 4th Industrial Revolution 
Lighthouse Company’. Dit is een prestigieuze erkenning voor de toonaangevende 
wijze waarop TSN de grondstoffenmix optimaliseert, de opbrengst per processtap 
vergroot en de logistiek tussen de verschillende processen en de kwaliteit van 
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het product verbetert. Maar Theo Henrar (CEO TSN) heeft onlangs erkent dat de 
nieuwste Chinese staalbedrijven inmiddels niet meer onderdoen en meedoen in 
de top 10.  

TSN heeft een aantal voorstellen met EZK gedeeld om, conform de afspraken in 
het Klimaatakkoord, in 2050 geen CO2 meer uit te stoten en volledig circulair te 
worden. Deze plannen zien er veelbelovend uit maar zullen naar eerste schatting 
investeringen vergen van tegen de 2 miljard Euro.  

Hoe appreciëren wij de motieven van Tata om banen te schrappen? 

De Europese tak van Tata Steel is in het afgelopen kwartaal bijna in de verliezen 
beland. De activiteiten waren goed voor een bruto bedrijfsresultaat van 1,65 
miljard roepies (€21 mln.). Dat blijkt uit cijfers die het beursgenoteerde Indiase 
moederbedrijf begin deze maand heeft bekendgemaakt.  

Een jaar eerder noteerde het bedrijf, waarvan het staalcomplex in IJmuiden een 
belangrijk onderdeel is, nog een winstsom van omgerekend €140 mln. De 
winstval van 85% illustreert de sterk verslechterde situatie in de Europese 
staalsector.  

De wereldwijde staalcrisis maakt ingrijpen onvermijdelijk; Bij verschillende 
Europese staalbedrijven zoals ThyssenKrupp (6000 banen geschrapt en Ilva Italie 
(mogelijk 10.000 ontslagen) worden maatregelen genomen. British Steel is 
voorlopig gered door de Chinezen (5000 banen) maar metet zonder een grote 
financiële bijdrage van de Engelse regering. (300 miljoen Pond volgens de 
Engelse krant The Guardian) 

De inzet voor het schrappen van 3000 van de 21.000 banen bij TSE lijkt dan niet 
disproportioneel; wel belangrijk dat verhouding VK/NL proportioneel is. Het is wel 
van belang om dit in de gaten te houden. Feit is dat het Britse deel van TSE al 
jaren verlieslatend is. Het is aannemelijk dat met de verkiezingen voor de deur in 
het VK en de mogelijke Brexit de Britse overheid massa ontslagen zal proberen 
te vermijden en daar ook geld beschikbaar voor stelt. 

Zien we een bredere oorzaak en is actie nodig? 

In de media zijn berichten verschenen over een machtsstrijd tussen Tata Steel 
Nederland en de top van de Europese holding. Na de eerste saneringsberichten 
vreesden de vakbonden en de centrale ondernemingsraad (cor) dat IJmuiden 
disproportioneel hard geraakt zou worden geraakt. Volgens de cor moet 
Nederland de verliezen van het Verenigd Koninkrijk opvangen en is dit 
onacceptabel. Het uitgangspunt blijft dat Nederlandse werknemers niet de tol 
gaan betalen voor dit beleid', valt te lezen in de waarschuwing die vorige week 
werd verstuurd naar de Tata-top.  

https://www.tatasteel.com/media/10059/financial-results-for-the-quarter-ending-september-30-2019.pdf


Feit is dat er onenigheid is tussen de top van TSE en de top van TSN. De CEOceo 
van TSE wil het Britse en Nederlandse deel volledig integreren en de leiding van 
TSN vreest dat de huidige situatie bij TSN, met een eigen directie en RVC, ook 
zal veranderen. Zeggenschap over de eigen financiën en investeringen zal dan 
ook niet meer mogelijk zijn. De leiding in IJmuiden en de ondernemingsraad 
vrezen voor een uitholling van TSN ten faveure van het VK.    

Signaal van MP richting TSE kan nuttig zijn. Vragen stellen: is VK inderdaad niet 
structureel verliesgevend en liggen daar niet de grootste problemen van TSE? 
Signaal afgeven dat wij TSN van groot belang vinden voor NL economie en de 
Nederlandse en Europese duurzaamheidsambities.  

Meetmomenten 

Onderstaand de verschillende meetmomenten van het transformatieproces. 

27-11   vergadering van de Raad van Bestuur van Tata Steel Europe (ExCo) met
de voltallige Europese ondernemingsraad (EWC)

29-11   speciaal ingelaste vergadering van de RvC Tata Steel Nederland

5-12     gezamenlijke meeting directie Tata Steen Nederland (TSN), RvC TSN en
Centrale Ondernemingsraad (COR)

 Aansluitend is er nog een RvC vergadering van Tata Steel Nederland 



Beantwoording van vragen op het terrein van de minister van EZK 
-- BBH 2020  

Antwoorden op de vragen gesteld door de PVV 

1. Kunnen de bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat, samen met de
gemeenten, in beeld brengen welke nationale en gemeentelijke heffingen en lasten
gestapeld zijn en hoe dit verminderd kan worden? Doe ook iets aan accijnsverschillen
met de buurlanden. Kan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat daarin de
regie nemen?

De gemeentes stellen binnen de nationale kaders hun eigen gemeentelijke heffingen vast, waarbij 
het ministerie van BZK primair verantwoordelijk is voor het gemeentelijk belastinggebied. Het 
ministerie van Financiën is primair verantwoordelijk voor de vaststelling van de hoogte van 
accijnstarieven op rijksniveau. Deze zaken behoren niet tot het beleidsterrein van het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. Een regierol voor dit ministerie ligt daarom niet voor de hand. 

4. Wil het kabinet regie pakken op een reddingsplan voor Tata Steel en daarmee zorg
dragen voor de toekomstbestendigheid van Tata Steel?

Het is de primaire verantwoordelijkheid van Tata Steel om als een toekomstbestendig staalbedrijf 
te opereren in IJmuiden. Tata Steel heeft net zoals een aantal andere energie-intensieve bedrijven 
een grote uitdaging om te verduurzamen. Op dit moment is er echter geen sprake van een 
noodzaak voor een reddingsplan. 

Mede op basis van eerdere oproepen en moties uit de Kamer is de regering intensief in gesprek 
met Tata Steel op alle niveaus: Tata Steel Nederland (IJmuiden), Tata Steel Europe, Tata Steel 
Limited (hoofdkantoor India). Wij zijn gezamenlijk en constructief mogelijkheden aan het 
onderzoeken voor een competitief, groen en toekomst-bestendig staalbedrijf van wereldklasse, op 
de unieke locatie in IJmuiden. Het is van belang dat er rust gaat ontstaan rondom IJmuiden.  

7. Hoe moeten de doelen van het Klimaatakkoord (49% CO2-reductie) gehaald worden,
nu het niet kan met de miljarden die er al in geïnvesteerd worden en de vraaguitval door
de coronacrisis? Wat komt er op ons af om het wel te realiseren?

8. Het is zorgwekkend en beangstigend dat het klimaatbeleid nu verdubbeld zou moeten
worden om het doel van 2030 te behalen. De huidige kosten van het klimaatbeleid zijn
hoog voor burgers en leiden tot energie armoede en klimaat vluchtelingen. Hoe zien de
aanvullende klimaatdoelen eruit (welke, hoeveel nieuwe) en waar moeten de mensen
naartoe die op de vlucht slaan?

Het is niet zo dat het klimaatbeleid verdubbeld moet worden. Voor 2030 heeft PBL verschillende 
maatregelen nog niet in de berekening kunnen betrekken. Het kabinet is en blijft voornemens om 
het doel voor 2030 te realiseren. Daarom zet ik allereerst met partijen in op een voortvarende 
uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Daarnaast heeft het kabinet met het oog op de 
ophoging van het Europese doel naar 55% een onafhankelijke ambtelijke studiegroep ingesteld 
onder voorzitterschap van Laura van Geest. De studiegroep zal zonder (politieke) last en 
ruggespraak alle mogelijke maatregelen in kaart brengt ten behoeve van een nieuw kabinet.  

Ik deel het beeld daarbij niet dat we als Nederland niet in staat zouden zijn om de kosten van de 
energietransitie te dragen. Voor het kabinet is een belangrijk uitgangspunt dat de Klimaatopgave 
op een zo kostenefficiënte mogelijke wijze wordt vormgegeven, zodat de transitie betaalbaar blijft 
en we als samenleving in staat blijven om deze transitie te betalen. Recent onderzoek van PBL 
bevestigt dit beeld. Het rapport schat de totale nationale kosten in het basispad in de 
kostenramingen van het Klimaatakkoord. voor de hele periode van 2000 tot 2050 op ongeveer 52 
miljard euro. Dat is veel geld maar tegelijkertijd gemiddeld slechts 0.1% van het BBP.  

9. Ten aanzien van de brandbrief van 70 organisaties om te stoppen met subsidies voor
biomassa of duidelijk te maken wanneer de subsidies stoppen: hoe zit het met de
biomassacentrale in Vierpolder, die tuinders willen bouwen? De subsidie van €29,2
miljoen blijft gewoon beschikbaar, voor het geval de biomassacentrale er toch
komt. Waarom?
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Projecten met een subsidiebeschikking behouden die subsidiebeschikking gedurende de looptijd 
van het project. Ook geldt voor iedere categorie een bepaalde realisatietermijn. Het intrekken van 
een subsidiebeschikking voor het einde van de looptijd, of voor het einde van de realisatietermijn, 
doet afbreuk aan de investeringszekerheid en is juridisch niet mogelijk. Overigens betreft de 
genoemde €29,2 miljoen een maximum. De verwachte kastuitgaven liggen naar verwachting 
aanzienlijk lager, maar hangen af van de ontwikkeling van de energieprijzen. 

10. Beleid is bedoeld voor de komende decennia, maar staat nu een jaar nadat het
bedacht is al op losse schroeven – het blijkt een drama om woningen van het gas te
halen en er is grote kritiek op biomassa. Dit laat amateurisme zien en dat er gehaast
zaken zijn bedacht die niet voldoende doordacht zijn. Daar moeten we zo snel mogelijk
van af. Hoe herstellen we dit en voorkomen we dit in de toekomst?

We zijn een jaar bezig met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Veel partijen werken hard aan 
het halen van onze afspraken en deze liggen, ondanks corona, grotendeels op schema. Er zijn al 
mooie resultaten zichtbaar, maar we komen ook knelpunten tegen. Dat is logisch, want de praktijk 
is weerbarstig. 

Een uitvoeringsagenda van deze omvang voor het klimaat is nog niet eerder vertoond. Alle 
puzzelstukjes die op papier in elkaar passen moeten nu en de komende tijd in de praktijk in elkaar 
vallen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot onverwachte mee- en tegenvallers. We zullen hordes 
tegenkomen die we moeten nemen. De monitorings- en borgingscyclus, zoals geformuleerd in de 
Klimaatwet, helpt ons om de hordes te nemen en de doelen te halen. Met deze cyclus houdt het 
kabinet overzicht en creëert het voorspelbaarheid voor stakeholders, maar kan het ook bijsturen 
als dat nodig is. Richting 2030 zullen we vinger aan de pols moeten houden of de huidige set aan 
maatregelen voldoende is. 

De grootste uitdaging de komende jaren voor politiek en maatschappij is te werken aan acceptatie 
en draagvlak voor alle technische oplossingen en bijbehorende instrumenten die nodig zijn om de 
ambitieuze klimaatdoelen te halen. We moeten oppassen dat de opties voor de energiemix van de 
toekomst uit worden gesloten. We kunnen het ons niet veroorloven dat na het applaus voor een 
breed maatschappelijk akkoord in de uitvoering de technische mogelijkheden één-voor-één worden 
‘afgeschoten’. Zeker niet nu de Europese klimaatambities hoogstwaarschijnlijk aangescherpt gaan 
worden.  

Antwoorden op de vragen gesteld door de VVD 

11. Kan het kabinet ingaan op maatregelen en steunpakketten van gisteren en de acties
die zij de komende tijd onderneemt?

Het kabinet heeft op 3 november helaas nieuwe maatregelen moeten aankondigen voor de 
bestrijding van het coronavirus. Tijdens het debat over de aanvullingen op het steun- en 
herstelpakket op 3 november is aan uw Kamer toegezegd om binnen enkele weken een brief te 
sturen waarin het steun- en herstelpakket waar nodig wordt geactualiseerd en de voorziene afbouw 
wordt gewogen, conform motie Marijnissen/Klaver/Asscher. (Kamerstuk 25295 nr. 695). 

26. Bedrijven zetten soms druk op regio's om snel vergunningen te verlenen om het doel
voor 2025 te kunnen halen. Hoe wil de Minister van Economische Zaken en Klimaat dat in
overeenstemming brengen met de tijdlijn voor de RES’en die wellicht over een jaar tot
andere invullingen leiden?

Enerzijds zien we dat partijen druk zetten op de vergunningverlener. Ik krijg anderzijds het signaal 
dat regio’s juist wachten tot de RES 1.0 is vastgesteld. In de RES’en zijn bestaande, in 
voorbereiding zijnde en mogelijk toekomstige projecten opgenomen. Het is aan de decentrale 
overheden om te zorgen dat de huidige vergunningverlening zich verhoudt tot de RES. 
Het Rijk zit als actief partner in het RES-proces. Vanuit die rol vind ik het van belang dat de nieuw 
te verlenen vergunningen aangesloten worden op de contouren van de RES.  

In het Klimaatakkoord is – juist om te zorgen voor een goede aansluiting tussen het zorgvuldige 
proces van de RES’en en de beschikbaarheid van de SDE++ – met de VNG aan de ene kant en de 
energieproducenten van Energie Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie 
(NVDE) aan de andere kant aanvullend de afspraak gemaakt dat de financiering van hernieuwbare 
elektriciteit via de SDE++ doorloopt tot en met 2025 ten behoeve van het RES-proces. Daarmee 
hebben we initiatiefnemers ook de tijd en ruimte om nog subsidie aan te vragen.  



Zowel het huidige als het volgend kabinet zal hier aandacht voor houden en hier het gesprek over 
blijven voeren met de regio’s.  

27. Er worden nu SDE-subsidies gegeven voor projecten die geen 50% lokale participatie
hebben. Wordt dit in de volgende rondes later ingehaald?

De afspraken over en realisatie van lokaal eigendom zijn niet afhankelijk van de verstrekte SDE-
subsidie en vice versa. In hernieuwbare energieprojecten die nu tot stand komen, wordt op 
verschillende manieren participatie toegepast. Deze praktijk is sterk in ontwikkeling en groeiende. 
Decentrale overheden, ontwikkelaars en de coöperatieve sector worden op verschillende manieren 
gestimuleerd en ondersteund in het realiseren van de afspraken over (financiële) participatie.  
Het streven naar 50% lokaal eigendom van hernieuwbare energie is een algemeen streven voor 
2030 zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Het realiseren van lokaal eigendom is afhankelijk 
van de gezamenlijke inspanningen van overheden, RES-regio’s, initiatiefnemers en andere partijen. 
Ik constateer ook een gedeelde motivatie om hernieuwbare energie met goede betrokkenheid van 
de omgeving te realiseren. 

Het Klimaatakkoord is pas een jaar oud en de effecten van de inspanningen op het gebied van 
participatie zullen naar verwachting pas over enkele jaren volledig zichtbaar zijn. Een oordeel over 
het van de grond komen van participatie is daarom nu nog niet te geven. Om de voortgang van 
participatie te kunnen volgen heb ik, naar aanleiding van de motie Heerma c.s. van 3 juli 2019 
(Kamerstuk 32 813, nr. 361), opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een Monitor Participatie 
Hernieuwbare energie op land. Als in de loop van de uitvoering van het Klimaatakkoord blijkt dat 
de ontwikkeling van participatie achterblijft, kan dit aanleiding zijn tot aanvullende afspraken of 
maatregelen. 

28. Hoe gaat de minister om met de afspraken die het Rijk maakte in het klimaatakkoord
die niet altijd sporen met de criteria en tijdlijnen van alle bijbehorende huidige
regelingen?

In het Klimaatakkoord is zo goed mogelijk getracht de verschillende afspraken en tijdpaden op 
elkaar aan te laten sluiten. Zo is bij de afspraken rondom de beschikbaarheid van de SDE+ voor 
hernieuwbare elektriciteit, rekening gehouden met de tijd die de medeoverheden nodig hebben om 
tot het opstellen en uitwerken van de Regionale Energiestrategieën te komen. Op deze manier 
sluiten beide afspraken goed op elkaar aan. Tegelijkertijd geldt ook hier dat een uitvoeringsagenda 
van deze omvang voor het klimaat nog niet eerder is vertoond. Dit geldt inderdaad voor nieuw 
beleid, maar ook voor de aanpassing van de huidige regelingen. Alle puzzelstukjes die op papier in 
elkaar passen moeten nu en de komende tijd in de praktijk in elkaar vallen. Dit leidt dus hier ook 
tot onverwachte mee- en tegenvallers. De Klimaatnota, KEV en Monitor Klimaatbeleid geven inzicht 
in de voortgang en dit helpt ons bij de uitvoering in het komende jaar. 
Als onderdeel van de Klimaatnota is het wetgevingsprogramma een belangrijk instrument om (de 
voortgang van) de totstandkoming van wet- en regelgeving inzichtelijk te maken en zo nodig bij te 
sturen. Op basis hiervan kan worden bezien of er inderdaad afspraken uit het KA zijn, die niet 
(altijd) sporen met de criteria en tijdlijnen van bijbehorende huidige regelingen. Dit kan vervolgens 
via de stabiele samenwerkingsstructuur van de Ministeriele Commissie Klimaat en Energie (MCKE), 
de Ambtelijke Commissie Klimaat en Energie (ACKE) en de daaronder actief zijnde 
interdepartementale ambtelijke werkgroepen worden bijgestuurd.  

33. Kunt u snel duidelijkheid geven aan bedrijven over hoe de CO2-heffing en de 125
miljoen voor de knelpunten ingezet gaan worden?

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de inzet van de €125 mln. ter voorkoming van 
weglek van werkgelegenheid en emissies. Dat komt doordat deze middelen gekoppeld zijn aan de 
invoering van de CO2-heffing, waarvoor een wetsvoorstel is ingediend dat op dit moment in de 
behandeling van het Belastingplan meeloopt. De inzet van het kabinet is om, indien de CO2-heffing 
na wetsbehandeling wordt ingevoerd, te beginnen met monitoring van bedrijven opdat risico’s op 
weglek inzichtelijk worden. Die risico’s kunnen verschillende oorzaken hebben. In de Kamerbrief bij 
het klimaatakkoord (Kamerstukken 32 813, nr. 342) is dan ook aangegeven dat bij inzet van de 
€125 mln. in elk geval gedacht kan worden aan ondersteuning bij infrastructurele knelpunten en 
aan uitrol van duurder CO2-reducerend potentieel dat individuele bedrijven nodig hebben om de 
heffing te kunnen vermijden, maar waarvoor zij vermoedelijk niet concurrerend kunnen inschrijven 
binnen de verbrede SDE+. Indien de CO2-heffing wordt ingevoerd, ben ik voornemens het 



draaiboek tegen weglek inclusief de inzet van de 125 mln. in het voorjaar van 2021 uit te werken 
en naar de Kamer te sturen. 

34. Recent sneuvelde het geothermie project in de glastuinbouw in Noord-Limburg. De
indruk is daarbij, dat SodM met name op kennis over geothermie niet alle inzichten
actueel heeft en dat Duitsland, een paar kilometer verder, beter zicht heeft op de risico’s.
Bijvoorbeeld doordat mijnbouw daar veel langer is doorgegaan. Aangezien ook van
geothermie veel wordt verwacht, vraag ik de minister wat hij leert van de
gebeurtenissen in Limburg?

Laat ik beginnen te zeggen dat veiligheid voorop staat bij elke mijnbouwactiviteit. In deze regio 
komen ook natuurlijke aardbevingen voor en dat betekent dat er al spanningen in de ondergrond 
aanwezig zijn. Het project in Limburg was een van de eerste geothermieprojecten in Nederland 
waarbij uit de breuksystemen werd gewonnen. CLG heeft het project stilgelegd nadat er bevingen 
plaatsvonden in de omgeving van de warmtewinning. Uit de analyses van de tijdelijke winning 
blijkt dat niet aangetoond kan worden dat de veiligheid voldoende is gewaarborgd. Dat is reden dat 
ik van SodM geen positief advies heb ontvangen over dit project. De les die we hieruit hebben 
geleerd is dat er meer onderzoek nodig is naar de risico’s van geothermie in breuksystemen in dit 
gebied. Er lopen nu diverse onderzoeken. 

35. Dan nog een vraag over de indirecte kostencompensatie ETS. Als één van de weinige
lidstaten heeft Nederland nog niet over voortzetting besloten. Dit gaat knellen: de kosten
worden een jaar na dato vergoed, dus onduidelijkheid vanaf 2022 betekent dat bedrijven
daar al komend jaar mee te maken hebben. Ziet de minister dit ook en hoe gaat hij
daarmee om?

In het Klimaatakkoord is eerder aangegeven dat de huidige regeling indirecte kostencompensatie 
ETS afloopt. Het Kabinet streeft ernaar om in 2021 een besluit te nemen over eventuele 
voortzetting van de regeling. Een besluit tot voortzetting van de regeling indirecte 
kostencompensatie ETS heeft grote budgettaire consequenties die een zorgvuldige afweging van 
het Kabinet vereist. 

Antwoorden op de vragen gesteld door de Groenlinks 

37. Is de minister het met Groenlinks eens dat de cumulatie van door menselijk handelen
veroorzaakte crises dwingt tot ander economisch denken? Wanneer bekeert de minister
zich tot transitie-econoom?

Economen staan al sinds de 19e eeuw stil bij de kwetsbaarheid van onze natuurlijke bronnen en de 
externaliteiten van ons gedrag die deze bronnen beïnvloeden. Het bewustzijn hierover bij 
beleidsmakers is gegroeid over de jaren. Klimaatverandering is een concreet en urgent voorbeeld 
van zo een aanslag op onze natuurlijke bronnen. De klimaatcrisis maakt van iedere econoom die 
vandaag de dag met beleid te maken heeft een transitie-econoom.   

Het tegengaan van klimaatverandering heeft bij dit kabinet topprioriteit. Om klimaatverandering 
tegen te gaan en de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken is in juni 2019 het 
Klimaatakkoord na intensief overleg met stakeholders en verschillende sectoren gepresenteerd. 
Veel afspraken uit dit akkoord zijn intussen omgezet naar concreet beleid, en dit kabinet blijft de 
inzet herijken waar nodig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat reflecteert in naam al 
de transitie die voor handen ligt. In de groeistrategie van december 2019 toont het kabinet zich 
bewust van het belang van de klimaat- en energietransitie, niet alleen vanwege de 
maatschappelijke kosten, maar ook vanwege de economische kosten van klimaatverandering. 
Daarom wordt het benutten van de transities gezien als één van de zes fundamentele gebieden die 
het verdienvermogen van Nederland kunnen versterken.  

39. Gaat het kabinet de motie Segers/Klaver over het isolatieprogramma heel ruimhartig
uitvoeren?

De minister van BZK zal de Kamer hierover informeren voorafgaand de begrotingbehandeling van 
BZK. Deze staat gepland op maandag 9 november.  

41. De jaarlijkse productie van elektra uit kolen moet ieder jaar verder dalen, ook na
2023. Is de minister daar nu eindelijk toe bereid?



Ik bezie op dit moment nog de maatvoering van het wetsvoorstel productiebeperking 
kolencentrales en bestudeer het ingediende voorstel voor de subsidie vrijwillige sluiting. Ik 
verwacht het wetsvoorstel eind november naar uw Kamer te versturen en u dan ook te informeren 
over de voortgang van de vrijwillige sluiting. Rekening houdend met leveringszekerheid doen we op 
het kolendossier alles wat mogelijk is. De inzet is om het Urgenda-vonnis te halen.  

Met de wet Verbod op kolen is vastgelegd dat per 2020 de Hemwegcentrale en per 2025 de 
Amercentrale elektriciteit niet meer uit kolen mogen produceren en per 2030 geldt hetzelfde voor 
de drie overige (nieuwste) centrales. Hiermee is een duidelijk uitfaseringspad geschetst.   

42. Er moeten veel meer verplichtingen komen om energie te besparen. Gaat dat nu echt
gebeuren?

We zetten eerst in op uitvoering van die maatregelen uit het Klimaatakkoord, voordat eventuele 
nieuwe verplichtingen aan de orde zijn. In het Klimaatakkoord is afgesproken primair te sturen op 
CO2-reductie. Energiebesparing maakt daar nadrukkelijk onderdeel van uit. Er is echter geen apart 
doel voor energiebesparing vastgesteld.  

Artikel 7 Europese Energie-Efficiëntierichtlijn (EED) verplicht Nederland wel om bij 
eindverbruikssectoren energie te besparen. Voor de periode 2014-2020 lag dat doel op een 
cumulatieve finale energiebesparing van 482 petajoule. Dit doel wordt met 593 petajoule in de 
periode 2014-2018 ruimschoots gehaald.   

Voor de periode 2020-2030 is de doelstelling 924 petajoule energiebesparing. Het beleid dat in de 
KEV 2020 is meegenomen (tot 1 mei 2020) is hiervoor nog niet toereikend. In de KEV 2020 is 
echter niet al het beleid uit het Klimaatakkoord meegenomen, zoals verbreding van de 
energiebesparingsplicht naar CO2-besparende maatregelen en beleidsinstrumenten voor de 
dienstensector.  

46. Erkent de minister dat deze studie niet als een ‘onafhankelijk’ product aan de Kamer
gepresenteerd had moeten worden; want het is hooguit een gekleurd position paper van
de nucleaire sector?

De motie van de leden Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder (Kamerstuk 35 167, nr. 15) verzocht de 
regering onderzoek te doen naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix en daarbij de 
kosten en voorwaarden van de bouw van nieuwe kerncentrales in andere landen in beeld te 
brengen.  

Als antwoord op de motie is een rapport opgesteld over kernenergie in een internationaal kader 
waarbij een literatuurstudie is gemaakt gebaseerd op openbare wetenschappelijke rapporten en 
documenten van instituties als bijvoorbeeld IEA, IPCC, IAEA, OECD/NEA.   

De consultants van ENCO hebben technische nucleaire kennis en expertise met betrekking tot de 
internationale vraagstukken rondom kernenergie. ENCO gaat daarbij zelf over de inzet van zijn 
experts, daar kan en wil ik geen invloed op hebben. Ik sta nog steeds achter de keuze voor ENCO, 
dat ik mede op advies van ons netwerk gekozen heb. ENCO maakt gebruikt van deskundigen die 
veel kennis hebben op nucleair terrein en elektriciteitsbronnen. ENCO wordt door diverse andere 
landen ingezet, ook door landen die kritisch staan ten opzichte van nucleaire energie. Ik verwijs 
naar wat ik hierover in mijn brief heb aangegeven. Het rapport is daarmee dus geen gekleurd 
position paper van de nucleaire sector.   

Antwoorden op de vragen gesteld door CDA 

54. Over traject van de SDE++. De Europese Commissie zet een streep door Nederlandse
plannen om groene waterstofproductie te stimuleren. De heer Timmermans is bereid
mee te denken. In hoeverre heeft de minister dit al opgepakt en houdt hij de vaart erin?

Het staatssteuntraject over de SDE++-goedkeuring loopt nog. Ik ben met de Europese Commissie 
actief in gesprek over de mogelijkheden om klimaatneutrale waterstof te kunnen stimuleren, ook in 
de transitiefase waarin er nog niet voldoende elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op het 
Nederlandse net beschikbaar is. Uw Kamer is al geïnformeerd over het opschalingsinstrument 
waarover nu een internetconsultatie in voorbereiding is.   



55. Wind op zee en waterstof: u heeft een onderzoek toegezegd over de voor- en nadelen
van de koppeling van de waterstofproductie en wind op zee, onder andere via
geïntegreerde tenders. Hoe gaat het met dit onderzoek, wat zijn de voorlopige conclusies
en wanneer wordt de kamer hierover geïnformeerd?

Naar aanleiding van de motie Mulder (35300-XIII, nr. 38) heb ik Guidehouse opdracht gegeven 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om windenergie op zee en waterstof te combineren. Dit 
onderzoek is inmiddels afgerond en verwacht ik volgende week samen met de Noordzee Energie 
Outlook naar uw Kamer te sturen. Hierin zal ik ook mijn appreciatie van de Noordzee Energie Outlook 
geven en de conclusies van het Guidehouse-rapport meenemen.   

56. Levering van waterstof is hetzelfde belast als aardgas, omdat het niet apart
gedefinieerd is. En er is geen harmonisering van Europese certificering voor groene
waterstof. Kent de minister deze knelpunten en welke oplossingen ziet hij?

De energiebelasting (EB) wordt geheven op aardgas en elektriciteit. Daarbij wordt als aardgas 
mede aangemerkt elk product dat direct of indirect is bestemd voor gebruik, wordt aangeboden 
voor verkoop of wordt gebruikt als aardgas. Op vervangers van aardgas zoals waterstof wordt dus 
vooralsnog volgens de huidige fiscale systematiek op dezelfde manier EB geheven als op aardgas.   
De EB kent een vrijstelling voor de levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor 
elektrolytische procedés. Indien bij de productie of bewerking van waterstof elektriciteit wordt 
gebruikt voor een elektrolytisch procedé, valt die elektriciteit onder de vrijstelling.  
Certificering van waterstof kan een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Europese 
waterstofmarkt. Daarbij is het wel van belang dat de certificering van waterstof uit verschillende 
bronnen en productiewijzen de afname van waterstof stimuleert en niet, door onduidelijkheid of te 
strenge eisen, juist afremt. Daarom draagt Nederland actief bij aan de Europese discussie over de 
juiste implementatie van geharmoniseerde certificering en ben ik gedurende dit proces constant in 
gesprek met onder andere Vertogas en marktpartijen.  

58. Het kabinet is in gesprek met MKB-Nederland over de MKB-impacttoets. Wat zijn de
uitkomsten hiervan?

Het kabinet is met MKB-Nederland en vele verschillende branche-organisaties over de acties voor 
het mkb naar aanleiding van het onderzoek. Een aantal regelingen is nog in ontwikkeling en de 
uitkomsten zullen dus nog volgen.  
Op het gebied van centrale informatievoorziening is de digitale tool voor mkb’ers 
www.mkbklimaatwerk.nl op 30 oktober jl. gelanceerd. Deze tool is in samenspraak met MKB-
Nederland gemaakt. 
Daarnaast kijken wij ook naar de achterliggende financieringsvraagstukken voor de 
klimaatopgaven van het mkb, de terugverdientijden, en belemmeringen van ondernemers om 
bijvoorbeeld energiebesparing in hun investeringsplan op te nemen. Een aantal regelingen is nog in 
ontwikkeling en de uitkomsten zullen dus nog volgen. Over deze en andere onderdelen worden 
momenteel gesprekken gevoerd met private partijen, mkb-organisaties en Invest-NL. Hierover zal 
ik u voor het einde van dit jaar nader informeren.  
Een voorbeeld is dat bij het inrichten van nieuwe subsidie-instrumenten voor de verschillende 
sectoren ingericht die ook geschikt zijn voor het mkb, zoals een regeling voor 
energiebesparingsmaatregelen en een aanschafsubsidie voor nul-emissie bestel- en vrachtauto’s. 
Een ander voorbeeld hiervan is dat ik, samen met de minister van BZK, zal bezien of en hoe 
ontzorgingsconcepten voor energiebesparing van bedrijfsgebouwen kan worden gesteund. Door 
een open standaard wordt het risico voor financiers beperkt, waardoor het makkelijker wordt voor 
ondernemers om de energiebesparing van hun gebouw uit te besteden aan (uitvoerende) partijen. 
Daarbij zal ik ook bezien of Invest-NL hierbij een rol kan spelen. Daarnaast wordt er nauw 
opgetrokken bij de regeling voor energiebesparingsmaatregelen, zoals de regeling voor 
energiebesparingsmaatregelen, die mkb’ers kunnen gebruiken op het gebied van 
energiebesparing.   

59. Hoe gaat het met het financieringsvraagstuk, gaat het goed bij Invest-NL? Bedrijven
die geschikt zouden zijn voor financiering bij Invest-NL maken hier niet altijd gebruik
van.

Invest-NL heeft bij haar oprichting een duidelijk mandaat en criteria meegekregen waaraan 
proposities moeten voldoen, wil de instelling hier financiering aan kunnen verstrekken. 
Voorbeelden van deze criteria zijn dat er bijvoorbeeld geen sprake mag zijn van staatssteun, dat 
Invest-NL additioneel aan de markt moet zijn en dat er ook uitzicht moet zijn op rendement.   

http://www.mkbklimaatwerk.nl/


Invest-NL gaat zelf over haar investeringsbeslissingen en het toetsen van proposities aan de eisen 
die voor de instelling gelden.  
Wat betreft de stand van zaken van Invest-NL heeft Wouter Bos, CEO van Invest-NL, begin deze 
week een interim-bericht gestuurd naar uw Kamer waarin hij ingaat op de ontwikkelingen van de 
organisatie. Zoals u in deze brief kunt lezen ziet Invest-NL dat er een grote vraag is vanuit de 
markt. Tegelijkertijd zijn de financieringen complex en vragen ze tijd. Hierdoor duurt het langer 
voordat er financieringen rondkomen en bekend gemaakt kunnen worden.   
Toch kunnen er al een aantal financieringen genoemd worden:  

1. Na het uitbreken van de coronacrisis heeft Invest-NL € 100 miljoen uitgetrokken
voor overbruggingskredieten voor start- en scale-ups. Vanuit dit programma zijn
momenteel 2 financieringen verstrekt en Invest-NL verwacht voor het einde van het
jaar 5-10 andere financieringen te kunnen melden.
2. Daarnaast heeft Invest-NL recent € 5 miljoen financiering verstrekt aan het
Duurzaam MKB-fonds om duurzame MKB-ondernemers te helpen tijdens de
coronacrisis.
3. Tevens heeft Invest-NL samen met de Europese Investeringsbank (EIF) het Dutch
Future Fund (DFF) opgezet. Vanuit dit fonds zullen er middelen beschikbaar zijn voor
start- en scale ups uit diverse voor Nederland belangrijke sectoren.
4. Daarnaast onderzoekt het kabinet samen met Invest-NL het opzetten van een
soortgelijk fonds voor grotere investeringsbedragen (deep tech) en het ontwikkelen van
een financieringsbron voor het stimuleren van non-bancaire MKB financiering. Voor
deze drie initiatieven is vanuit Invest-NL € 250 miljoen beschikbaar en heeft het
kabinet € 250 miljoen gereserveerd.

Daarnaast is Invest-NL ook bezig om zoveel mogelijk gebruik te maken van Europese faciliteiten. 
Zo is de instelling inmiddels geaccrediteerd voor het InnovFin programma van de Europese 
Investeringsbank. Gebruikmakend van dit garantieprogramma zal Invest-NL financiering kunnen 
verschaffen met een onderliggende garantie van EIF.   
Al met al denk ik dat Invest-NL langzaamaan op stoom komt. Ik ga er vanuit dat de instelling deze 
lijn voortzet en de komende tijd steeds beter haar rol en positie pakt.  

61. Het is van belang dat inwoners voldoende zijn aangehaakt bij de energietransitie. Is
de minister bereid om inwoners zelf budget te geven om in te zetten voor de
energietransitie, naar het voorbeeld van de pilot in Emmeloord? En kan het Wopke-
Wiebes fonds hiervoor worden ingezet?

Brede betrokkenheid van burgers is cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Daarom willen 
we als overheid burgers ook echt betrekken, via o.a. de brede publiekscampagne ‘Iedereen doet 
WAT’. Burgers kunnen met eigen initiatieven direct en indirect bijdragen aan de doelen van de 
energietransitie.  
In de RES’en, bij hernieuwbare energieprojecten en in de wijkaanpak steun ik deze initiatieven via 
de Participatiecoalitie, die door het hele land bewonersinitiatieven en energiecoöperaties helpt met 
kennis en expertise. Daarnaast ondersteun ik lokale energieprojecten met het ontwikkelfonds voor 
energiecoöperaties en met de postcoderoosregeling. Voor de verduurzaming van hun woning 
kunnen bewoners kunnen direct subsidie aanvragen via bijvoorbeeld ISDE en via gemeenten op 
basis van PAW. Provincies en gemeenten bieden zelf vaak ook mogelijkheden hiervoor.  
Het Groeifonds is bedoeld voor éénmalige investeringen die de groeicapaciteit van de Nederlandse 
economie structureel vergroten, en is niet gericht op kleinschalige subsidies.  

62. In Leeuwarden is er een collectief warmtesysteem. Dit is een flexibel systeem en kan
geothermie gebruiken op later moment. Hoe kijkt de minister tegen dit type oplossingen
aan en de rol daarbij voor de gebouwde omgeving?

In Leeuwarden worden concreet stappen gezet om het warmtenet uit te breiden en onder meer 
door geothermie van warmte voorzien.  Dat is een ontwikkeling die ik toejuich. Hiermee wordt de 
verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving actief vormgegeven.   

64. Is de minister bereid om samen met de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties het gebruik van hybride waterpompen te stimuleren, conform de
motie van het CDA?

In de Routekaart Groen Gas (Kamerstuk 31 813, nr. 487) van 30 maart 2020 is aangekondigd dat 
het kabinet nader zal onderzoeken of en hoe hybride warmtepompen verder gestimuleerd kunnen 
en moeten worden. Op dit moment wordt de installatie van hybride warmtepompen reeds 



gestimuleerd via de ISDE. Samen met de minister van BZK geef ik op dit moment uitvoering aan 
bovengenoemde motie en is er ambtelijk onderzoek gaande naar de verdere stimulering van 
hybride warmtepompen.   

66. Wat vindt de minister van het pleidooi van Levinus Timmerman, voormalig adviseur
van de Hoge Raad, dat bedrijven losser zouden moeten komen te staan van het
winstbelang van aandeelhouders, en (nog) meer onderdeel van de samenleving worden?
Bijvoorbeeld door het laten vaststellen van een ‘purpose’, de reden van bestaan, als
houvast tegenover aandeelhouders.

Ik vind vooral dat het evenwicht tussen belangen van de verschillende stakeholders van een 
onderneming goed moet zijn. Daarop ziet zowel Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (zoals de 
medezeggenschapsrechten voor werknemers), als de Nederlandse corporate governance code. 
Daarbovenop heeft het kabinet het wetsvoorstel gedaan voor de Wettelijke Bedenktijd voor 
beursvennootschappen. Deze ligt momenteel voor in de Eerste Kamer.  
Nederlandse ondernemingen kenmerken zich doorgaans al door het zogenaamde Rijnlandse 
ondernemingsmodel, ook wel bekend als het stakeholdersmodel. In dit ondernemingsmodel staan 
meer belangen dan slechts het aandeelhouderbelang centraal. Dat betekent overigens niet dat 
aandeelhoudersbelangen er niet toe doen en een onderneming daar los van moet komen te staan.  
Het laten vaststellen van een ‘purpose’ is een interessante gedachte. Ik houd de ontwikkelingen op 
dit gebied nauw in de gaten, maar uiteindelijk is de Minister van Rechtsbescherming op dit dossier 
de eerstverantwoordelijke.  

67-69. Mkb-bedrijven zonder beursnotering vallen niet onder de drempelwaarden van de
AFM maar zijn wel van belang voor onze economische veiligheid. Zij zijn kwetsbaar voor
ongewenste overnames en investeringen buiten het zicht van de overheid. Wat doet het
kabinet om deze bedrijven te beschermen? De overname van een kleine
keuringsinstantie voor pleziervaartuigen in Friesland door een Chinees bedrijf is
ogenschijnlijk onschuldig, maar deze bedrijven en hun kennis zijn wel de achilleshiel van
de Nederlandse economie. Vindt de minister dit ook? En hoe anticipeert Nederland op de
toename van de invloed en investeringen van China in Nederland en de EU? Waarom is
de aangekondigde wetgeving voor een stelsel van investeringstoetsing verder naar
achteren geschoven, nu de urgentie groter is dan ooit?

De Nederlandse economie is sterk gebaat bij zijn openheid en internationale verwevenheid. Juist 
investeringen en de uitwisseling van technologie, kennis en talent zijn essentieel voor het 
Nederlandse verdien- en innovatievermogen. Het kabinet houdt vanzelfsprekend een vinger aan de 
pols bij marktontwikkelingen en zal bij mogelijke ongewenste overnames en investeringen gepast 
reageren wanneer er risico's voor de Nederlandse publieke belangen ontstaan. Hierbij wordt in 
eerste aanleg altijd gekeken naar mogelijkheden in de markt zelf, al dan niet met ondersteuning 
vanuit de overheid. 

Momenteel kent Nederland ook al verschillende sectorspecifieke investeringstoetsen. Aanvullend 
daarop werk ik samen met de Minister van J&V momenteel aan een brede investeringstoets op 
risico’s voor de nationale veiligheid. Dit wetsvoorstel zal ook van toepassing zijn op mkb-bedrijven 
zonder beursnotering mits de investering of overname waarbij ze betrokken zijn binnen de 
reikwijdte van de investeringstoets valt. In dat geval wordt er een beoordeling gemaakt van risico’s 
voor de nationale veiligheid en een besluit genomen hoe deze op proportionele wijze beheerst 
kunnen worden.   
Er wordt momenteel hard gewerkt aan dit wetsvoorstel. Het is een complex traject en het is 
daarom belangrijk dat het een zorgvuldig wetgevingsproces doorloopt om zowel recht te doen aan 
de nationale veiligheid als aan de belangen van bedrijven en ondernemers. Naar verwachting wordt 
het wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2021 aan uw Kamer aangeboden. Natuurlijk is het 
kabinet goed doordrongen van het belang van deze brede investeringstoets voor de nationale 
veiligheid. Daarom heeft het op 2 juni 2020 aangekondigd dat het voornemens is om een 
peildatum op te nemen in het wetsvoorstel. Het gevolg hiervan is dat na inwerkingtreding van de 
wet, overnames en investeringen die vanaf 2 juni 2020 zijn gedaan met terugwerkende kracht 
getoetst kunnen worden – mits deze overnames en investeringen binnen de reikwijdte van de wet 
vallen en er vanuit de bescherming van onze nationale veiligheid aanleiding voor is.  

Met betrekking tot de genoemde investering door een Chinees bedrijf in de Nederlandse instantie 
die toeziet op de kwaliteit van plezierjachten, zijn er vanuit het oogpunt van nationale veiligheid 
geen bezwaren. Deze overname zou dan ook niet vallen binnen de reikwijdte van de 
investeringstoets. Ook zijn er geen concurrentie- en mededingingsrechtelijke bezwaren tegen deze 



overname. Daarbij moeten dit soort keuringsinstantie onverkort aan de Nederlandse en Europese 
regelgeving voldoen en kunnen ze hierop gecontroleerd worden.  

74. Maakbedrijven, in bijvoorbeeld de maritieme sector, auto- of luchtvaartindustrie,
dreigen uit Nederland te verdwijnen, omdat andere lidstaten met Europese middelen uit
het RRF (EU-coronafonds) fors in deze sectoren investeren waar Nederland dat
vooralsnog niet doet. Klopt dit, vraag ik de minister? En is zijn indruk dat de Nederlandse
concurrentiepositie hierdoor verslechtert en een sector als de maritieme industrie op
achterstand wordt gezet?

Andere landen zijn net als Nederland bezig met de planvorming voor de Europese herstelfaciliteit. 
Het is te voorbarig om in te gaan op de ambities van andere lidstaten. De definitieve plannen 
dienen aan strakke voorwaarden te voldoen en moeten daarom eerst door de Europese Commissie 
worden beoordeeld voordat middelen beschikbaar komen.  
Bij uitvoering van de plannen zijn lidstaten bovendien gehouden aan bestaande EU-regelgeving ten 
aanzien van aanbestedingen en staatssteun. Het is vooralsnog niet mijn indruk dat de RRF-inzet 
van andere EU-lidstaten de Nederlandse concurrentiepositie verslechtert.  

75. Het CDA is op het functioneren van Invest-NL niet gerust, met name omdat projecten
niet loskomen en middelen op de plank blijven. Kan de minister hierop een toelichting
geven? Welke projecten zijn inmiddels met of via Invest-NL gefinancierd?

Invest-NL heeft begin deze week een interim-bericht gestuurd naar uw Kamer waarin de heer Bos, 
CEO van Invest-NL, ingaat op de ontwikkelingen van de organisatie. Zoals u in deze brief kunt 
lezen ziet Invest-NL dat er een grote vraag is vanuit de markt. Dat is mooi om te zien en daar ben 
ik dan ook blij mee. Tegelijkertijd zijn de financieringen complex en vragen ze tijd. Hierdoor duurt 
het langer voordat er financieringen rondkomen en bekend gemaakt kunnen worden.  
Toch kunnen er al een aantal financieringen genoemd worden: 

1. Na het uitbreken van de coronacrisis heeft Invest-NL € 100 miljoen uitgetrokken
voor overbruggingskredieten voor start- en scale-ups. Vanuit dit programma zijn
momenteel 2 financieringen verstrekt en Invest-NL verwacht voor het einde van het
jaar 5-10 andere financieringen te kunnen melden.
2. Daarnaast heeft Invest-NL recent € 5 miljoen financiering verstrekt aan het
Duurzaam MKB-fonds om duurzame MKB-ondernemers te helpen tijdens de
coronacrisis.
3. Tevens heeft Invest-NL samen met de Europese Investeringsbank (EIF) het Dutch
Future Fund (DFF) opgezet. Vanuit dit fonds zullen er middelen beschikbaar zijn voor
start- en scale ups uit diverse voor Nederland belangrijke sectoren.
4. Daarnaast onderzoekt het kabinet samen met Invest-NL het opzetten van een
soortgelijk fonds voor grotere investeringsbedragen (deep tech) en het ontwikkelen van
een financieringsbron voor het stimuleren van non-bancaire MKB financiering. Voor
deze drie initiatieven is vanuit Invest-NL € 250 miljoen beschikbaar en heeft het
kabinet € 250 miljoen gereserveerd.

Daarnaast is Invest-NL ook bezig om zoveel mogelijk gebruik te maken van Europese faciliteiten. 
Zo is de instelling inmiddels geaccrediteerd voor het InnovFin programma van de Europese 
Investeringsbank. Gebruikmakend van dit garantieprogramma zal Invest-NL financiering kunnen 
verschaffen met een onderliggende garantie van EIF.  
Al met al denk ik dat Invest-NL langzaamaan op stoom komt. Ik ga er vanuit dat de instelling deze 
lijn voortzet en de komende tijd steeds beter haar rol en positie pakt. 

77. Kan de minister een concrete datum noemen waarop de tweede ronde van NGF open
gaat?

In het voorjaar van 2021 zal de volgende ronde van start gaan. Een precieze datum kan ik nog niet 
noemen, dit hangt ook af van het verloop van de eerste ronde. Zodra er hierover meer 
duidelijkheid is, zal het kabinet uw Kamer informeren. 

Antwoorden op de vragen gesteld door SP 
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88. 1 op 6 projecten uit de SDE++ gaan niet door. Hoe zorgt de minister dat deze
projecten toch door kunnen gaan? En hoe zorgt de minister dat de SDE-overschotten
beschikbaar blijven voor de energietransitie (en niet zoals dit jaar 680 miljoen euro
terug laten vloeien naar de algemene middelen)?

De benodigde toename van het aandeel hernieuwbare energie blijkt in de praktijk soms 
weerbarstig. Omdat de SDE++ alleen subsidie uitkeert indien projecten ook daadwerkelijk 
produceren, blijven de kasuitgaven van de SDE++ achter indien projecten uitvallen of minder 
produceren dan oorspronkelijk verwacht werd.   
De meeste uitval in aantallen is te zien bij zon-PV-projecten. Om de regeling zo toegankelijk 
mogelijk te maken is voor veel zon-PV-projecten bij de aanvraag geen vergunning nodig, waardoor 
deze projecten vaak minder ver gevorderd zijn op het moment dat ze subsidie aanvragen en 
hierdoor relatief vaak uitvallen of vertragen. Het is mogelijk om uitval van projecten binnen de 
SDE++ te beperken door de indieningseisen voor met name zon-PV te verhogen. Dit zou er echter 
toe leiden dat het met name voor kleinschalige projecten het lastiger wordt om in te dienen. 
Daarom is ervoor gekozen om eventuele niet benutte middelen in enig jaar beschikbaar te houden 
voor uitgaven aan projecten in toekomstige jaren middels de begrotingsreserve duurzame 
energie.   
De € 680 mln is ingezet als bijdrage aan de Rijksbrede problematiek. In de Voorjaarsnota van dit 
jaar is dit toegelicht. De rijksbrede problematiek bestond onder andere uit de stikstofopgave waar 
dit kabinet voor staat. Er is echter geen directe relatie te leggen tussen de bijdrage van het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de verschillende uitgaven uit het generale beeld. 
Dit was puur financieel gedreven vanwege de zeer bijzondere omstandigheden en de vele 
(financiële) opgaven dit voorjaar. Die ruimte in de beschikbare middelen voor de SDE is er nu niet 
meer.  
Het geheel van de meerjarig beschikbare middelen, inclusief de begrotingsreserve duurzame 
energie, is toereikend en nodig voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Dus om de 
klimaatdoelen niet in gevaar te brengen, is het de inzet van het kabinet om alle middelen in te 
zetten voor de benodigde verduurzaming.     

91. D66 wil de ontwikkeling van waterstof versnellen, maar dit moet wel bijdragen aan
klimaatdoelen en niet tot meer CO2-uitstoot leiden. Dit risico is er als we niet meer
schone opwekkingscapaciteit creëren. Hoe kan het verlenen van vergunningen voor meer
wind op zee versneld worden?

Met de huidige routekaart windenergie op zee wordt invulling gegeven aan de doelstelling uit het 
Klimaatakkoord om in 2030 49 TWh productie van windenergie op zee te hebben. Dit komt overeen 
met ongeveer 40% van ons huidige elektriciteitsgebruik en is dus al zeer substantieel. Het 
realiseren van meer wind op zee voor 2030 behelst dan ook meer dan het alleen verlenen van 
meer vergunningen. Verdere groei van windenergie op zee zal goed moeten aansluiten (in tijd, 
locatie en technisch) met de ontwikkeling van de vraag op land (waaronder de groei van 
waterstofproductie uit elektrolyse). Ik ben voornemens om volgende week een brief aan uw Kamer 
te versturen waarin ik schets welke randvoorwaarden nodig zijn om verdere groei van wind op zee 
mogelijk te maken en welke acties ik reeds in gang zet om de uitrol te kunnen versnellen indien dit 
nodig is.  

Antwoorden op de vragen gesteld door PvdA 

buiten reikwijdte



107. Wat gaat het Kabinet doen om de klimaatdoelen te halen? Wat is de realisatiekracht
van het Kabinet? Welk aanvullend pakket gaat Kabinet treffen om het klimaatschip
weer op de goede koers te krijgen?

Het Kabinet heeft datgene gedaan, wat redelijkerwijs maximaal haalbaar is, ten behoeve van het 
Urgendavonnis. Bovendien geldt dat zowel voor 2020 als voor 2030 PBL maatregelen nog niet in de 
berekening heeft kunnen betrekken. Het kabinet zet met partijen in op een voortvarende uitvoering 
van de afspraken uit het Klimaatakkoord.  

Waar dat kan zijn maatregelen versneld: bijvoorbeeld bij maatregelen in de gebouwde omgeving 
gericht op het verminderen van het energieverbruik bij huishoudens en het MKB en het versnellen 
van de verduurzaming van huur- en koopwoningen en het maatschappelijk vastgoed.   
Ook zet het kabinet in op extra maatregelen voor CO2-reductie. In de industrie is het kabinet 
voornemens om convenanten te sluiten voor CO₂-reductie met energie-intensieve bedrijven die 
niet onder de heffing vallen. Samen met de verbreding van de energiebesparingsplicht, waarover ik 
de Kamer nog deze maand nader zal informeren, zal deze maatregel een beperkte extra CO2-
reductie realiseren. Daarnaast zorgt het kabinet ervoor dat het volgende kabinet tijdig over alle 
informatie komt te beschikken om verdere maatregelen te nemen. Daartoe heeft het kabinet met 
het oog op de ophoging van het Europese doel naar 55% een onafhankelijke ambtelijke 
studiegroep ingesteld onder voorzitterschap van Laura van Geest.  

111. In juni motie PvdA over onconventionele middelen om Tata Steel te helpen naar
het "next level" te gaan, uiteindelijk moet waterstof de energiebron worden voor de
staalindustrie. Er liggen nu concrete plannen en een uitgebreide werkgroep met naam en
faam. Is de minister bereid met de initiatiefnemers te spreken, bereid om dit plan te
omarmen en desnoods een consortium op te zetten om Tata Steel naar het next level te
tillen?

Mede op basis van eerdere oproepen en moties uit de Kamer is het kabinet intensief in gesprek 
met Tata Steel op alle niveaus: Tata Steel Nederland (IJmuiden), Tata Steel Europe, Tata Steel 
Limited (hoofdkantoor India). Wij zijn, gezamenlijk en constructief, de mogelijkheden aan het 
onderzoeken voor een competitief, groen en toekomst-bestendig staalbedrijf van wereldklasse, op 
de unieke locatie in IJmuiden.  

We zijn blij dat er meer partijen geïnteresseerd zijn in de toekomst van Tata Steel Nederland. 
Tegelijk, zou het op dit moment gesprekken aangaan met andere partijen over de toekomst van 
het bedrijf, buiten het bedrijf om, de verkeerde signalen zenden en verstoort dit het proces. 

Antwoorden op de vragen gesteld door de Christenunie 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

120. Er moet een tand bij qua klimaatbeleid. In november komen er voorstellen van de
studiegroep, wil de minister met ons met een open mind naar die voorstellen kijken en
het klimaatprobleem niet naar een volgend kabinet door schuiven?

Ik ga ervan uit dat wordt gedoeld op de voorstellen van de ambtelijke Studiegroep “Aanvullende 
klimaatopgave Green Deal”, waarover de Kamer in juni per brief is geïnformeerd (Kamerstukken 32 
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813, nr. 534). De rapportage van deze Studiegroep wordt eind dit jaar verwacht, nog niet in 
november. 
Los daarvan: we zitten nog volop in de uitvoering van de maatregelen uit het KA. Een deel van de 
maatregelen bevinden zich in de pijplijn en zijn daarom niet meegenomen in de KEV. Dat zijn ook 
de maatregelen waar iedereen het over eens is, zowel Klimaatakkoordpartijen als de meerderheid 
in de Kamer. 
Ik wil graag de resterende tijd van het kabinet gebruiken om te zorgen dat de uitvoering van die 
maatregelen helemaal op stoom is.  
Dat is ook de reden dat het kabinet zich nu richt nu op de intensivering van de uitvoering, zodat 
alle KA-maatregelen volgend jaar hopelijk wel geschikt zijn is om in de volgende KEV te worden 
meegenomen.  
Maar daarmee zijn we er nog niet, zoals terecht wordt opgemerkt. Het is duidelijk dat er 
aanvullende maatregelen nodig zijn:   
(i) om in te spelen op de tegenvallers als gevolg van de exogene omstandigheden,
(ii) invulling te kunnen geven aan de extra opgave die voortvloeit uit de aangescherpte Europese
ambitie.
Ik zou echter over mijn politieke graf heen regeren als ik daar nu nog aanvullende maatregelen
voor zou nemen. Ik vind het de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet om deze te nemen.
Bovendien liggen er, naast hetgeen is aangekondigd in de Klimaatnota, geen maatregelen op de
plank waar iedereen het over eens is. Het volgende kabinet kan zijn keuze voor aanvullende
maatregelen mede baseren op de adviezen van de studiegroep.

121. Regionale en lokale energietransitie: is de minister bereid gemeenten te steunen bij
de lokale transitie en is de minister bereid hobbels bij landelijke regels (o.a.
burgerparticipatie) weg te nemen zodat deze op gang kan komen?

Ja, ik ben bereid om gemeenten te steunen bij de lokale transitie. Dit doen we bijvoorbeeld via de 
RES’en. Zo is er een aanpak ontwikkeld, n.a.v. de motie van de leden Moorlag/Agnes Mulder 
(Kamerstuk 30 196, nr. 654), om belemmeringen in wet- en regelgeving waar mogelijk weg te 
nemen en knelpunten op te lossen. Hierover heb ik uw Kamer geïnformeerd in de brief over de 
stand van zaken Regionale Energie Strategie van 30 oktober 2020. Het gaat hierbij om een breed 
scala aan items, variërend van de (beschikbare) netcapaciteit en de moeilijkheid om in deze 
coronaperiode te komen tot goede participatie in het RES-proces tot zorgen over de betaalbaarheid 
en financiering van de energietransitie. 

Ook heb ik recent een juridische factsheet uitgebracht over participatie bij hernieuwbare 
energieprojecten. De factsheet laat zien dat er voldoende juridische mogelijkheden zijn om 
invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over participatie. Het bevoegd gezag 
kan in eigen beleid een inspanningsplicht voor een initiatiefnemer kan opnemen om draagvlak te 
verkrijgen.  
Bij het maken van hun Transitievisie Warmte kunnen gemeenten instrumenten als de Startanalyse 
en de Leidraad gebruiken, die via het Expertise Centrum Warmte ter beschikking worden gesteld. 
Daarnaast worden gemeenten via het programma aardgasvrije wijken ondersteund om kennis en 
ervaring op te doen met de wijkaanpak t.b.v. verduurzaming. Participatie van bewoners is in de 
wijkaanpak een belangrijk onderdeel. 

Antwoorden op de vragen gesteld door PvdD 

123. Hoe kan het dat het groenste kabinet zo weinig voor elkaar heeft gekregen: geen
CO2-reductie 49%, onvoldoende energiebesparing, doel hernieuwbaar niet gehaald,
Urgenda waarschijnlijk niet haalbaar? Waar zit dat in?
En hoe kan het dat Nederland wacht met opschalen naar 55% reductie tot er Europese
overeenstemming is bereikt?
De ramingen van PBL voor 2030 geven aan dat met het beleid wat is doorgerekend de doelen voor
2030 nog niet worden gehaald. PBL heeft echter een aanzienlijk deel van het beleid wat 1 mei nog
niet kon worden doorgerekend nog niet meegenomen in hun analyse. Met die aanvullende
beleidsmaatregelen zet het kabinet nog stappen om de doelen voor 2030, 2020, het aandeel
hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren. Daarnaast is er sprake van tegenvallers
voor het doelbereik die veroorzaakt worden door statistische bijstellingen en exogene
ontwikkelingen op de energiemarkten.
Zoals bekend heeft Nederland als initiator van een ambitieuze kopgroep succesvol gelobbyd dat de
Commissie een voorstel voor aanscherping van de Europese klimaatdoelstelling heeft
gepresenteerd, dat van groot belang is voor een gelijk speelveld in Europa. Nederland zet hierbij in



op besluitvorming in de Europese Raad van december. De Europese Commissie komt mede 2021 
met de wetgevende voorstellen voor de aanscherping van de instrumenten. Daaruit wordt dan 
duidelijk wat de Nederlandse opgave wordt. Om daar op voorbereid te zijn is een ambtelijke 
studiegroep nu al bezig om aanvullende maatregelen in kaart te brengen om invulling te geven aan 
deze aanvullende nationale opgave. De verwachting is dat deze studiegroep eind dit jaar haar 
rapport afrondt.  

124. Het kabinet voert kortetermijnbeleid in plaats van langetermijnbeleid op gebied van
de ODE. De gepresenteerde oplossingen dragen bij aan problemen, grootvervuilers
betalen minder en de glastuinbouw krijgt een vrijstelling. Is de minister het ermee eens
dat er gelijkere fiscale behandeling nodig is?

Het kabinet deelt de constatering dat het wenselijk is om tot effectievere fiscale prikkels voor 
verduurzaming te komen, met behoud van verdienvermogen en onze concurrentiepositie. Hiervoor 
lopen diverse trajecten. Ten eerste is de Europese Commissie voornemens de Europese Richtlijn 
Energiebelastingen te herzien zodat deze past in het streven naar een CO2-neutrale 
energiehuishouding in 2050. De Europese Commissie zal in het kader van de Europese Green Deal 
naar verwachting in de eerste helft van 2021 met concrete voorstellen komen om de Richtlijn 
energiebelasting te hervormen. Het kabinet verwelkomt deze hervorming, omdat die ruimte kan 
bieden om specifieke uitzonderingen voor bedrijven of sectoren te beperken of af te bouwen met 
behoud van het gelijke speelveld.   

Daarnaast lopen er een drietal trajecten nationaal: de evaluatie van de energiebelasting, het 
interdepartementaal beleidsonderzoek financiering van de energietransitie en de evaluatie van de 
ODE. Deze trajecten zijn gepland om in het voorjaar van 2021 afgerond te worden en de 
uitkomsten zullen dan met uw Kamer worden gedeeld. Samen zullen deze trajecten de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de energiebelasting en ODE evalueren, hun rol in de 
energietransitie onderzoeken en een brede verkenning van beleidsopties geven. Op basis hiervan 
kan een volgend kabinet nadere keuzes maken met betrekking tot de energiebelastingen en de 
bredere bekostiging van de energietransitie.  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte



 

127. Bij klimaatcrisis zijn er steeds tegenvallers, en zijn gevolgen groter en sneller dan
gedacht. Zo ontdooit het permafrost en worden de oceanen warmer. Ik vraag de
minister: waarom wilt u zo graag aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan?

Het klimaatvraagstuk is inderdaad geen eenvoudig vraagstuk en de voortschrijdende inzichten uit 
de wetenschap zijn niet erg geruststellend. Het kabinet blijft voor de oplossing van dit vraagstuk 
nadrukkelijk niet aan de (goede of slechte) kant staan maar pakt het juist aan. Daarom zijn we 
volop bezig met de uitvoering van het Klimaatakkoord. En heeft Nederland als onderdeel van een 
ambitieuze kopgroep succesvol gelobbyd voor de aanscherping van de Europese 
klimaatdoelstelling, die van groot belang is voor een gelijk speelveld in Europa. Ik sta niet aan de 
verkeerde kant van de geschiedenis, maar pak het probleem juist aan, waarbij ik oog oud voor de 
haalbaarheid en de betaalbaarheid van de opgave.  

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

  

 

 
 

Antwoorden op de vragen gesteld door de SGP 

132. Groeifonds: vanuit verschillende ministeries zijn plannen ingediend voor de eerste
ronde van het groeifonds. Stuurt de minister deze naar de Kamer, zodat Kamer beter
inzicht in het fonds krijgt?

Afgelopen vrijdag heb ik hierover een brief gestuurd aan uw Kamer. Om alle ruimte te bieden voor 
de Kamerbehandeling van het Nationaal Groeifonds is besloten om de projectvoorstellen uiterlijk 1 
januari 2021 naar de beoordelingscommissie door te geleiden. Tot die tijd worden er geen 
mededelingen gedaan over ingediende projecten. Dat geeft de indieners ook meer tijd om hun 
voorstel te vervolmaken. De voorstellen worden voorafgaand aan deze doorgeleiding getoetst aan 
de toegangspoortcriteria, zoals beschreven in de brief aan uw Kamer betreffende het Groeifonds 
van 7 september jl. (Kamerstuk 35300, nr. 83). Transparantie over de voorstellen is uiteraard 
belangrijk, maar de communicatie over de ingediende voorstellen is in eerste instantie aan de 
onafhankelijke beoordelingscommissie.  

Antwoorden op de vragen gesteld door DENK 
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Antwoorden op de vragen gesteld door 50PLUS 
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Antwoorden op de vragen gesteld door lid Van Haga 
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België: ondersteuning staalsector 

Dat zijn goede vragen van over de achtergrond van Finocas. In het Vlaams parlement 
was daar een levendig debat over gisteren, met de Vlaamse minister voor Innovatie en 
Economie, Hilde Crevits (Cd&V, christendemocraat). De minister werd flink aan de tand 
gevoeld over Finocas, waar ook bij Vlaamse volksvertegenwoordigers veel vragen over 
bestaan. Velen kenden het bestaan van dit vehikel niet en spraken hun zorgen uit over het 
gebrek aan transparantie rondom Finocas, ook al is er brede steun over de deal zelf. 

Hieronder kort paar aanvullende punten naar aanleiding van dat debat, maar ook 
gesprekken die we gevoerd hebben met de kabinetschef van de Vlaamse MP en het kabinet 
van de federale energieminister: 

• Finocas Groep is een 50-50 joint venture van het Vlaams Gewest en ArcelorMittal
Belgium, waar drie dochterbedrijven onder hangen. Twee onderzoekscentra: OCAS
(Onderzoekscentrum voor Aanwending van Staal) en Endures (Expertisecentrum voor
corrosie, antifouling, MIC en schadeonderzoek). En een investeringsmaatschappij
genaamd Finindus. In huidige vorm bestaat Finocas NV sinds 2003, opgericht in het
kader van het project Staalvriendelijk Vlaanderen.

• Vlaams Gewest heeft nu een intentieverklaring gesloten met ArcelorMittal om
350mln te investeren in Finocas NV. Die middelen worden ingeschreven in de
begroting als zogenaamde ESR6-middelen (Europees Stelsel van Rekeningen 6). Dat
zijn middelen voor kredietverlening en participaties. De kredieten kunnen via de
investering tegen aandelen vanuit de Vlaamse overheid in Finocas gestopt worden.
Volgens de kabinetschef van de Vlaamse MP houdt dit o.a. in dat het geld eigen
vermogen van Finocas wordt (dus geen vreemd vermogen/schuld). Dat is voordelig
voor Arcelor, omdat daarmee de schuldpositie van het Arcelor-concern niet
verslechtert. Bovendien gaat het om een lening tegen marktrente die t.z.t.
terugbetaalt moet worden. Deze investering verdient Arcelor met gemak terug. Want
ETS-uitstoot (die nu tientallen miljoenen kost voor Arcelor) gaat dan snel omlaag.

• Hoe en wanneer dat zal gebeuren moet nog worden uitgewerkt in een aangepaste
aandeelhoudersovereenkomst over Finocas tussen het Vlaams Gewest en
ArcelorMittal Belgium. Maar dat zal pas gebeuren na akkoord van Europese
Commissie op het ingediende IPCEI-dossier. Minister Crevits geeft ook aan dat die
350 miljoen niet in één keer overgemaakt zal worden, maar “in functie van het
project”. De impact op de Vlaamse begroting wordt dus uitgesmeerd in de tijd.
Volgens minister Crevits zullen de opbrengsten van Finocas gelijk verdeeld worden
tussen de twee partners Vlaams Gewest/Arcelor, en dus terugvloeien naar de
overheid. Dit zou impliceren dat de eigendomsrechten voor de technologie (ref.
vraag van David) ook gelijk verdeeld is, maar dit zou nog nader uitgezocht moeten
worden.

• Volgens onze gesprekspartners zijn de eerste signalen die Vlaanderen/België van de
Commissie hebben gekregen “OK”. Dit project “sluit perfect aan bij de Green Deal”,
aldus kabinetsmedewerker van de federale energieminister Van der Straeten. Gaat
de Commissie niet bezwaar maken omdat andere staalbedrijven in Europa NIET over
dit soort financieringsmechanismen beschikt? Ja, dat zou nog eventueel een bezwaar
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kunnen zijn. Maar Vlaanderen ziet het met vertrouwen tegemoet. België/Vlaanderen 
heeft geen andere keus dan financieel bij te springen, willen we de staalindustrie hier 
houden én de CO2 reductiedoelstellingen behalen, zo redeneert men. 

Zie hier nog het woordelijk verslag van het debat. Aardig om te lezen. Wij zullen dit dossier 
in ieder geval van dichtbij blijven opvolgen.  en ik spreken elkaar op 20/10 en zullen 
hier verder over kunnen doorpraten. 

 en ik hadden zojuist een gesprek met de kabinetschef van de Vlaamse minister van 
Economie en Innovatie, de heer  en diplomatiek adviseur  (die tot 
vorige week in Den Haag zat op de Vlaamse afvaardiging). De kabinetschef hield zich ietwat 
op de vlakte over de details van de deal. Hieronder enkele relevante punten: 

• Reden ondersteuning DRI-faciliteit van ArcelorMittal door de Vlaamse/federale
overheid: de nieuwe installatie – die eerst op aardgas zal draaien, en op termijn op
waterstof - draagt significant bij aan het CO2 reductiedoel van Arcelor (3,9 mln ton
per jaar tegen 2030 ofwel 4% van totale CO2 uitstoot van Vlaanderen). Federaal
minister van energie  noemde dit de grootste CO2 besparing
en de grootste klimaatinvestering ooit in België. Ook de Vlaamse MP Jan Jambon
onderbouwde de overheidssteun door te verwijzen naar het belang van Arcelor voor
Vlaanderen. Naast de forse bijdrage aan CO2 reductie, is Arcelor een belangrijke
economische speler met 5000 werknemers in Gent.

• Zoals bekend wordt de investering gefinancierd door de joint venture Finocas (50%
Vlaamse overheid, 50% ArcelorMittal). Finocas bestaat sinds de jaren 70. Dit is een
beproefd vehikel, in het leven geroepen na de staalcrisis om innovatief onderzoek in
de staalindustrie te ondersteunen, zonder directe steun te bieden. Voor de
investering in DRI-installatie hebben zowel de Vlaamse overheid als AM elk 350 mln
in gestopt. De Vlaamse overheid heeft verklaard dat dit een lening is die op termijn
terugbetaald moet worden. De federale overheid springt bij met allerlei gunstige
fiscale regelingen, zoals belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling.

• Hiervoor is een verzoek neergelegd bij de Europese Commissie om af te wijken van
staatssteunregels in het kader van IPCEI Waterstof. De uitspraak van de Commissie
wordt verwacht in het voorjaar 2022. De Vlaamse overheid heeft ook andere
projectvoorstellen ingediend.

• Arcelor heeft ook een lening ontvangen van EIB (280 mln) voor
decarbonisatieprojecten. Op de vraag of ArcelorMittal nog meer Europese
financiering gaat aantrekken, moest de kabinetschef het antwoord schuldig blijven.
De aanname is dat de rest van de investering (in totaal 1,1 mld) uit eigen middelen
van Arcelor komt (“ze doen nu goede zaken”).

• Zoals bekend heeft de federale overheid een investering van 95mln in
waterstofinfrastructuur aangekondigd. Dat is bedoeld voor het aanleggen van
pijpleidingen voor het transport van waterstof en CO2.

• Tijdens het debat in het Vlaamse parlement afgelopen week kwamen er nauwelijks
kritische geluiden over de deal, op Vlaams Belang na (radicaal rechts) die de
beslissing wegzette als ‘klimaathysterie’. Vooruit (Vlaamse social-democraten) vroeg
zich af waarom de Vlaamse overheid niet een vergelijkbaar bedrag vrijmaakt om de
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energiefactuur van burgers te verlagen. Maar daar bleef het bij. Voor de 
meerderheid was deze investering een no-brainer. 

Ik geef graag ter overweging om eventueel nog een gesprek op expertniveau op te zetten 
om wat meer de diepte in te gaan. Maar dan moeten wij ook iets meer kunnen delen over 
de stand van zaken rond Tata Steel. Hoor graag of jullie hier belangstelling voor hebben. Dan 
stellen we dat voor aan de Vlamingen. 

Met vriendelijke groet, 

 10.2e



Bespreeknotitie voortgang Athos en marktordening CCS 

Aanleiding 
De partijen van Athos en Tata Steel willen, net zoals verschillende andere spelers op de CCS-markt, 
graag haast maken met de ontwikkeling van infrastructuur voor de opslag van CO2-uitstoot in het 
Noordzeekanaalgebied. Dit ligt op het kritieke pad voor zowel een SDE++-aanvraag dit najaar als de 
ontwikkeling van het project zelf, en daarmee voor de mogelijkheden voor Tata Steel Nederland om 
de CO2-heffing voor te blijven en de centrale van Vattenfall op het terrein snel te sluiten. 

De aankomende Kamerbrief over de marktordening voor CCS moet duidelijkheid geven over de 
rollen van EBN en Gasunie, het liefst voor alle projecten (dus niet alleen voor Athos). Met deze 
notitie willen wij u graag ter interne afstemming de belangrijkste beslispunten voorleggen. Mede op 
basis hiervan zullen wij de Kamerbrief nader uitwerken en die op zo kort mogelijke termijn aan u 
voorleggen.  

Advies 
1. Wij adviseren u om zowel Gasunie (in haar vrije ruimte) als marktpartijen toe te staan CCS

infrastructuur te ontwikkelen;
2. Wij adviseren u om bij het vaststellen van de marktordening voor CCS aan te geven dat EBN in

alle opslagvelden moet participeren, maar dat het kabinet nog nader terugkomt op de vraag of
dat ook voor een specifiek percentage moet zijn en of dat risicodragend moet zijn;

3. Wij adviseren u EBN toe te staan door te gaan met deelname aan de FEED-studies ten behoeve
van de ontwikkeling van Athos; en

4. Wij adviseren u dit informeel alvast aan EBN en Gasunie te communiceren, uiteraard onder
voorbehoud van politieke besluitvorming.

Kernpunten 
Hieronder gaan wij eerst in op waarom hierover op korte termijn een beslissing nodig is. Daarna 
onderbouwen we adviezen 1-4.  

Waarom nu beslissingen nodig? 
• Duidelijkheid over de rol voor Staatsdeelnemingen vormt een knelpunt op het kritische pad voor

de verdere ontwikkeling van Athos/CCS infrastructuur en daarmee voor tijdige start van CO2-
afvang door Tata Steel, omdat:

o naar verwachting vanaf de jaren 2027/2028 de CO2-heffing tot hoge kosten voor Tata
Steel zullen leiden;

o bij de beoordeling van de aanvraag voor de categorie CCS in de SDE++ dit najaar RVO zal
beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat het project binnen vijf jaar tot realisatie kan
komen en bij de beoordeling ook een transport- en opslagindicatie zal vragen;

o dit jaar een run op de beschikbare subsidie onder de ‘caps’ voor CCS verwacht wordt
(over dit punt wordt u separaat geadviseerd, ook in relatie tot de voorziene
projectenpijplijn en het budget voor de SDE++ dit najaar);

o de doorlooptijden van vergunningen, aanbestedingen en bouw dusdanig lang zijn dat het
tijdpad om in 2027 te kunnen starten met afvang bij Tata Steel ambitieus zijn; en

o Athos aangeeft dat het duidelijkheid nodig heeft over de ruimte voor de rollen van
Gasunie en EBN voordat het volgende stappen kan zetten in contractuele
onderhandeling met operators van de velden voor opslag.
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1. Onderbouwing toestaan Gasunie en marktpartijen infra te ontwikkelen
• CCS is een belangrijke (overgangs)technologie in de verduurzaming van de in Nederland

gevestigde industrie en essentieel voor Nederland om haar CO2-reductiedoelstelling voor 2030
te behalen. Bij de ontwikkeling van de infrastructuur voor het transport van CO2 is het van belang
verschillende publieke belangen te borgen: (i) duurzaamheid (met name het tempo waarmee de
klimaatdoelen worden gehaald), (ii) de betaalbaarheid van de energietransitie; (iii) de ruimtelijke
inpassing van de infrastructuur.

• Wij adviseren om zowel marktpartijen als Gasunie (binnen de kaders van de huidige gaswet, dat
wil zeggen zolang Gasunie marktconform en niet marktverstorend opereert) toe te staan deze
infrastructuur aan te leggen en te exploiteren. Hieronder zullen wij per geïdentificeerd publiek
belang aangeven hoe wij denken dat dit gediend wordt in de voorgestelde constructie.

o Tempo van de ontwikkeling van CCS
Met de stappen die Aramis (Total/Shell-consortium)  de afgelopen periode gezet heeft
op de markt voor infrastructuur voor CCS-transport, is er meer tempo in de ontwikkeling
van infrastructuur gekomen. De partijen worden door onderlinge concurrentie
gedwongen om vaart te houden in de ontwikkeling van nieuwe projecten. Aramis heeft
tevens beschikbare velden om CO2 in op te slaan, terwijl Athos nog zoekende is. Aan de
andere kant uit TSN als potentieel grootgebruiker van de infrastructuur een voorkeur
voor een staatsdeelneming als aanbieder om (gepercipieerde) grote afhankelijkheden
van concurrenten te voorkomen. Geen van de huidige projecten hoeft in de voorgestelde
constructie vertraging op te lopen; die vertraging is er wel indien Gasunie (Athos) dan
wel Aramis verboden wordt om verder te gaan met de lopende projecten.

o Kosten
Met het oog op de kosten lijkt het het beste om zoveel mogelijk partijen op de markt te
hebben, en in elk geval concurrentie om de markt te laten plaatsvinden. De grip op de
subsidiehoogte vindt plaats via de werking van de SDE++

o Ruimtelijke inpassing
De ruimtelijke inpassing kan beter geborgd worden via de bestaande middelen (zoals de
Rijkscoördinatieregeling). Dit systeem opereert onafhankelijk van de vraag of de
initiatiefnemer een staatsdeelneming is of niet. Efficiënte inpassing staat daarbij voor het
Rijk centraal. Aramis lijkt daar goed op in te spelen met de ontwikkeling van de aanleg
van de trunkline op zee.

Advies: Gasunie kan blijven participeren in haar vrije ruimte, maar krijgt geen taak toebedeeld. 
Marktpartijen kunnen deelnemen op de markt voor CCS. Deze verwachting is ook uitgesproken bij 
het uitbrengen van de Rijksvisie marktontwikkeling energietransitie (juni 2020).  

2. Onderbouwing participatie door EBN in alle opslaglocaties
• Bij de opslag van CO2 spelen dezelfde publieke belangen, maar is daarop aanvullend de veiligheid

van de opslag een belangrijke rol. Daarbij kan deelname door EBN helpen:
o Veiligheid & daarmee geassocieerde kosten

Veiligheid is in principe geborgd via toezicht van SODM. Echter, er zijn drie redenen
waarom participatie door EBN dit belang verder kan dienen.
1) Na een periode van ten minste 20 jaar na de sluiting van de opslaglocatie gaat de

verantwoordelijkheid voor het langetermijnbeheer over van de exploitant op de
staat. Op dat moment kan het prettig zijn (blijkt ook uit eerdere ervaringen met
offshore installaties) dat het aan een partij wordt overgedragen die kennis heeft van
de opslaglocatie en putten.



2) Participatie door een publieke partij kan helpen bij het draagvlak en het duidelijk
communiceren naar het bredere publiek dat de staat alles gelegen is aan een veilige
ontwikkeling van CO2-opslag.

3) Participatie door EBN geeft nader inzicht in ontwikkelingen bij operators. Omdat het
gaat om grote infrastructuur die op termijn ook tot bijvoorbeeld vragen over
decommissioning zullen leiden, is het (zeker in de beginfase) van belang om goed te
kunnen volgen welke beslissingen de operators nemen ten aanzien van bijvoorbeeld
de reserves die worden aangehouden voor risico’s, beslissingen over continuïteit van
de opslag, etc. Ook hiervoor blijkt uit ervaring dat publieke participatie vanaf het
begin helpt.

Waarom nog geen beslissing over percentage deelneming en risicodragend kapitaal? 
• Huidige inschatting op basis van gesprekken is dat alle partijen (ook Athos) verder kunnen in de

contractonderhandelingen over de velden voor opslag als duidelijk is dat EBN verplicht zal
participeren, ook als pas op een later moment de exacte voorwaarden waaronder die participatie
plaatsheeft worden gecommuniceerd.

• Het is nog niet duidelijk of het nodig is EBN voor de hierboven omschreven vrij beperkte rol
risicodragend deel te laten nemen, en zo ja, voor welk percentage. W&O geeft aan dat voor het
publieke belang 3) zoals hierboven beschreven het van belang is dat EBN ook risicodragend
participeert – alleen zo komen alle relevante ontwikkelingen snel boven tafel.

• AEP en WJZ geven aan dit belang minder te zien, omdat ze vinden dat dit geborgd is met het
kader voor vergunningverlening en toezicht door SodM. Het is niet de bedoeling dat EBN
commerciële beslissingen kan maken door haar eventuele verplichte deelname in velden
vanwege de veiligheid. De ontwikkeling van het marktinitiatief Aramis staat in concurrentie met
een project als Athos. Met het oog op de mededinging is een dubbelrol van EBN niet aan te
raden.

• Wanneer gekozen wordt voor risicodragend deelname van EBN is het nadeel dat marktpartijen
gemakkelijk risico’s bij de overheid kunnen neerleggen, terwijl een van de voordelen van de
aanwezigheid van marktpartijen juist is dat zij de risico’s op zich nemen. Daar staat tegenover dat
een voordeel van risicodragende deelname van EBN inhoudt dat een deel van de door de staat
verstrekte subsidie weer terug komt bij de staat, en dat deelname door de staat mogelijk ook
leidt tot een lagere gepercipieerde risico’s door de markt. Ook ontvangt de staat op deze manier
inkomsten voor het risico dat het opslaan van buitenlandse CO2 (mocht hiervoor gekozen
worden) met zich meebrengt.

• Vanuit het oogpunt van draagvlak kan het risicodragend deelnemen van EBN zowel positief als
negatief uitpakken. Positief omdat de staat laat zien dat de veiligheid bij de ‘omstreden’ CCS
techniek voorop staat. Negatief omdat het risicodragend deelnemen in CCS trajecten de prikkel
vergroot om CCS blijvend te stimuleren, terwijl CCS expliciet als overgangstechniek is weggezet.
Dit alles vergt een zorgvuldige afweging.

Advies: EBN krijgt een taak om in alle opslaglocaties te participeren, maar voor welk percentage en of 
dit ook risicodragend zal zijn wordt nog nader besloten.  

3. EBN toestaan deelname FEED-studies
• Op dit moment neemt EBN als onderdeel van Athos deel aan de FEED-studies voor het aanleggen

van een pijplijn in het Noorzeekanaalgebied. De FEED-studies moeten hoe dan ook plaatsvinden
voor een daar aan te leggen pijplijn, en zouden vertraging oplopen op het moment dat EBN zich
daar nu uit terug zou trekken.



• Op de lange termijn is geen directe rol voorzien voor deelname van EBN bij de aanleg van
infrastructuur onshore. Voor de korte termijn is het voor de voortgang echter het beste om EBN
wel toestemming te verlenen door te gaan met deelname aan de FEED-studies. Het gaat voor
EBN om relatief kleine kosten (enkele miljoenen euros) waarvoor ook al subsidiemiddelen zijn
gereserveerd in de klimaatenvelop.

• U wordt geadviseerd het voornemen tot dit besluit aan EBN te communiceren, en daarbij ook
aan te geven dat u zich nog moet beraden op een rol voor EBN onshore op de lange termijn,
maar dat EBN er dus ook rekening mee moet houden dat de rol na de FEED-studies ophoudt.

4. Communicatie naar EBN en Gasunie
• Politieke besluitvorming is nodig op in ieder geval punten 1 en 2 van dit advies. Echter, indien u

met deze punten instemt, wordt u geadviseerd dit te (laten) communiceren met EBN en Gasunie
als voorgenomen besluit onder voorwaarde van politieke instemming. Gegeven de tijdsdruk die
de partijen ervaren richting de indiening voor de SDE++ dit najaar, is het van belang om hen goed
aangesloten te houden bij de voortgang in het interne denken. Daarnaast geeft dit de partijen de
kans nog eventuele aanvullende argumenten aan te dragen die bij besluitvorming moeten
worden betrokken.



Bijlage 1:  Overzicht Engagementstrategie Hoofdkantoren Big12 

In onderstaande tabel staat het voorstel en advies voor de te plannen gesprekken met CEO 
moederbedrijf/hoofdkantoor inclusief de wenselijkheid, de te bespreken thema’s en de mogelijke 
plaats en timing (Q1-Q4).     

ja = behoefte vanuit bedrijf/hoofdkantoor 
ja pro-actief = behoefte vanuit algemeen belang /EZK 
nee = vooralsnog geen gesprek nodig 

B12 Stand van Zaken Advies en te bespreken 
thema’s 

Accounthouder 

Tata Steel • MP en Chandrasekaran
(CEO Tata Sons en Tata
Group) en T.V. Narendran
(CEO, Tata Steel Limited)
22 januari Davos.

• MEZK had 27 januari telco
met Theo Henrar en heeft
gesprek toegezegd. CEO
komt naar Nederland.

• MEZK heeft een uitnodiging
aan CEO van Tata in
Mumbai gestuurd voor
ontmoeting in NL.

Ja pro-actief Q1, te IJmuiden 
of Den Haag,  
met N. Chandrasekaran (CEO 
Tata Sons en Tata Group) 
en/of T.V. Narendran (CEO, 
Tata Steel Limited) 

- toekomst en transitie
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Tata Steel Nederland BV 

Wenckebachstraat 1 • 1951 JZ Velsen-Noord  

T: +31 (0) 251 49 6321 • hans.vandenberg@tatasteeleurope.com 

Tata Steel Nederland B.V. • Postbus 10.000 • 1970 CA IJmuiden • K.v.K. nummer 34.005.278 

Tweede Kamer der Staten Generaal 

Ter attentie van … 

Prinses Irenestraat 6 

2595 BD Den Haag 

Datum: 1 september 2021 

Onderwerp: Kamerdebat 9 september 2021 

Our reference 2021-09-01 

Geachte heer/ mevrouw…, 

Tata Steel bevindt zich in een belangrijke fase van haar bestaan. Staal is een 

belangrijke industrie voor Nederland en de EU1. Terwijl de markt voor bulkstaal 

verzadigd raakt, neemt de vraag naar kwalitatief hoogwaardig staal - dat in IJmuiden 

wordt gemaakt-  wereldwijd toe. De komende periode zal Tata Steel beslissingen 

moeten nemen over de te volgen route in de transitie naar CO2-neutrale staalproductie 

in IJmuiden. Deze beslissingen vereisen een langetermijnvisie op de toekomst van de 

staalindustrie, het verloop van de energietransitie en de positionering van Tata Steel in 

de regio.  

Bij het bepalen van Tata Steel’s decarbonisatieroute is het cruciaal dat de belasting 

voor de leefomgeving zoveel mogelijk wordt beperkt en dat Tata Steel gedurende de 

transitie concurrerend blijft. Dit is niet in de laatste plaats van belang om te waarborgen 

dat Tata Steel haar belangrijke rol als werkgever van meer dan 11.000 werknemers en 

belangrijke innovatie hub voor de Nederlandse maakindustrie kan blijven spelen. Dit 

belang is ook door u benadrukt in de motie Moorlag van 4 juni 2020.2 

Wij zijn in dat kader blij met het aangekondigde debat over ons bedrijf waarin u met de 

minister van EZK en de staatssecretaris van I&W zult spreken over: 

- De economische continuïteit van Tata Steel, inclusief behoud van

werkgelegenheid voor Tata Steel’s 11.000 werknemers

- Het bevorderen van een duurzame toekomst voor Tata Steel

- De zorg voor een goede leefomgeving in de regio

1 Green Deal  COM(2019) 640 final, p7: “Energy-intensive industries, such as steel, […], are indispensable to Europe’s 

economy, as they supply several key value chains.” Zie bijvoorbeeld ook Duitsland: Für eine starke Stahlindustrie in 
Deutschland und Europa! Handlungskonzept Stahl, p2: “Eine langfristig starke, international wettbewerbsfähige und 
klimaneutrale Stahlindustrie am Standort Deutschland ist für die Zukunft unseres Landes von herausragender 
Bedeutung.“ 
2 Kamerstuk 33009-87 
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Ter voorbereiding op het debat wil ik hieronder kort ingaan op een aantal recente 

ontwikkelingen, feiten en cijfers met betrekking tot een duurzame toekomst en de zorg 

voor een goede leefomgeving. 

Een duurzame toekomst 

Tata Steel is overtuigd van de noodzaak om de staalproductie in IJmuiden te 

verduurzamen. De doelen zijn helder, de route erheen is nog in ontwikkeling.  
We willen vóór 2050 CO2-neutraal staal produceren.  
Tata Steel ziet meerdere mogelijke routes naar de productie van CO2-neutraal staal in 
2050. 
Wij verwachten dat de DRI-techniek op basis van groene waterstof waarschijnlijk de 
beste kandidaat is als de uiteindelijke oplossing voor klimaat-neutrale staalproductie in 
2050. De FNV deelt dit standpunt.  

Daarnaast heeft Tata Steel de ambitie om haar uitstoot in 2030 met minstens 30% 

terug te brengen, verhoogd naar 40%, zoals beschreven in de Expression of Principles 

(EOP) tussen Tata Steel en EZK van maart 2021. Dat betekent dat van de huidige 

12,63 miljoen ton CO2, 5 miljoen ton minder zou worden uitgestoten in 2030. Dit is meer 

dan Tata Steel’s aandeel in het industriedoel op basis van het Nederlands 

Klimaatakkoord. Hiermee bouwt Tata Steel voort op haar huidige positie als een van de 

10% groenste staalproducenten wereldwijd.  

Zoals ook opgenomen in de EOP, onderzoekt Tata Steel verschillende routes om de 

bestaande staalproductie te decarboniseren en uiteindelijk CO2-neutraal staal te 

produceren in IJmuiden. In de EOP hebben wij vooral ingezet op de afvang en opslag 

van CO2, het omzetten van koolmonoxide uit hoogovengassen in blauwe waterstof dan 

wel grondstoffen voor de chemische industrie, en de ontwikkeling van groene waterstof 

op ons terrein.4 Dit lijkt de snelste methode voor een significante reductie van CO2 vóór 

2030. De overschakeling naar DRI zou dan daarna volgen. 

Inmiddels is een alternatief een serieuze andere optie. Het gaat hierbij om het direct 

overschakelen op staalproductie op basis van DRI. 

Deze versnelde overgang naar DRI, die door de FNV wordt gesteund, wordt nu op 

basis van een gezamenlijke opdracht, tezamen met de eerste route onderzocht door 

het bureau Roland Berger.  

Het haalbaarheidsonderzoek zal een aantal criteria laten meewegen. Zoals: technische 

haalbaarheid, vermogen om aan de klimaatdoelen voor 2030 te voldoen, economische 

haalbaarheid, maatschappelijk draagvlak, impact op de milieubelasting en op de 

omgeving, werkgelegenheid en toekomst bestendigheid. 

3 Er zijn jaarlijks lichte verschillen in uitstoot vanwege schommelingen in productie. Dit is de 
uitstoot van 2019. 
4 Expression of Principles, 30 maart 2021, pag. 3 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2021/03/30/afspraken-die-met-tata-steel-
zijn-gemaakt-over-co2-reductie 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2021/03/30/afspraken-die-met-tata-steel-zijn-gemaakt-over-co2-reductie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2021/03/30/afspraken-die-met-tata-steel-zijn-gemaakt-over-co2-reductie
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Bij dit onderzoek wordt bij de milieubelasting ook specifiek de impact op luchtkwaliteit 

meegewogen. De transitie van het bedrijf gaat immers niet alleen over CO2-neutraal 

staal, maar ook over een voortdurende verbetering van de leefomgeving. De omgeving 

wordt om deze reden ook bij dit onderzoek betrokken. 

De eerste bevindingen van Roland Berger sturen wij u zsm toe. Het finale rapport zal in 

de loop van het najaar verschijnen. Tata Steel en haar aandeelhouder zullen de 

uitkomst van dit onderzoek serieus meewegen bij de beslissing over de te volgen 

decarbonisatieroute. 

Het is van belang dat Tata Steel haar decarbonisatie-ambities kan realiseren. Alleen op 

die manier kan Tata Steel haar toekomst en bijdrage aan de Nederlands economie 

veiligstellen. Daarnaast wordt zo voorkomen dat de Nederlandse staalproductie wordt 

vervangen door productie buiten de EU, waar doorgaans minder strenge 

decarbonisatie- en milieu-eisen gelden. Ongeacht welke route Tata Steel uiteindelijk 

zal nemen, duidelijk is dat de transitie hoge investeringen vergt en dat daarnaast tijdig 

adequate infrastructuur moet worden gerealiseerd. Bovendien dient er voldoende 

(financiële) steun te zijn en op termijn – of dat op korte of lange termijn is hangt af van 

de route – voldoende waterstof tegen een concurrerende prijs.  

De zorg voor een goede leefomgeving 

Tata Steel is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor haar omgeving en de 

opdracht om het vertrouwen in Tata Steel als verantwoordelijke buur en werkgever te 

herstellen. Een goede balans tussen de belangen van mens, milieu, omgeving en het 

bedrijf is noodzakelijk om een duurzame toekomst van de Nederlandse staalindustrie 

veilig te stellen.  

Sinds 2019 heeft Tata Steel extra ingezet op verlaging van de impact van onze 

activiteiten op de omgeving. In eerste instantie met een reeks bovenwettelijke 

maatregelen in de Roadmap 2030. Vervolgens heeft Tata Steel eind 2020 de 

Roadmap Plus aangekondigd. De Roadmap Plus is een aanvullend investeringspakket 

van 300 miljoen euro met maatregelen die verder gaan dan de vergunningen aan Tata 

Steel voorschrijven. Daarmee vult Tata Steel niet alleen haar eigen ambitie in, maar 

komen we ook tegemoet aan de wensen van provincie en andere betrokkenen. Dit is 

geen nieuwe ambitie: jaar op jaar verbetert de luchtkwaliteit in de IJmond, mede door 

de inspanningen van Tata Steel en de verbeteringen in ons productieproces.5 

Door het complete pakket aan maatregelen binnen de Roadmap Plus verwachten wij in 

twee jaar de emissie van geur, stof en geluid door Tata Steel sterk te verminderen. 

Hierbij zullen we de maatregelen met de grootste impact als eerste uitvoeren. 

Daarnaast verminderen we in 2023 ook de uitstoot van PAK-stoffen. De geplande 

maatregelen zullen naar verwachting in de periode tussen nu en 2023/2025 tot 

tastbare resultaten leiden voor de omwonenden6.  

5 https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Gezonde_leefomgeving_Milieu/Luchtkwaliteit 
6 Voor een compleet overzicht van de Roadmap Plus zie https://omgeving.tatasteel.nl/tata-steel-
en-omgeving/roadmap-plus/ 

https://omgeving.tatasteel.nl/tata-steel-en-omgeving/roadmap-plus/
https://omgeving.tatasteel.nl/tata-steel-en-omgeving/roadmap-plus/
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Als gevolg van de maatregelen zullen de emissies van fijnstof, stikstofoxiden en zware 

metalen verder afnemen, waardoor Tata Steel nog verder onder de gestelde en 

geldende normen zal opereren dan nu al het geval is. Bovendien zullen wij hiermee het 

aantal incidenten, waarbij wij de normen overschrijden, fors terugdringen. Hierbij zullen 

wij gedurende het proces oog houden voor eventuele versnelling, verbetering of 

aanpassing van de Roadmap, indien hier door nieuwe inzichten een goed effect 

gerealiseerd kan worden voor de leefomgeving en onze direct omwonenden.  

Een integrale benadering van zowel de klimaat- als de milieudoelstellingen is 

noodzakelijk om binnen de Europese interne markt, onze grootste afzetmarkt (+/- 85%) 

eerlijk en kwalitatief te kunnen blijven produceren. Daarbij pleiten wij voor het blijven 

richten op Europese normen en wetgeving als uitgangspunt van nationale kaders. 

Waarbij uitgangpunt moet zijn dat de door de WHO gestelde advieswaarden voor 

luchtkwaliteit binnen een redelijke, doch, ambitieuze termijn worden omgezet in 

Europese en nationale wetgeving.  

Rond deze tijd verschijnt het aangekondigde RIVM rapport over het onderzoek naar 

stoffen in de directe leefomgeving van Tata Steel. Uiteraard zullen wij dat na ontvangst 

zorgvuldig bestuderen.  

Tata Steel staat voor grote uitdagingen. Wij willen deze aangaan. Met u, met het 

kabinet, onze omgeving en met het maatschappelijk middenveld. Uiteraard ben ik 

graag bereid nader met u in gesprek te gaan.  

Met vriendelijke groet, 

Hans van den Berg 

Directievoorzitter Tata Steel Nederland 
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Tabel: CCS in verkiezingsprogramma’s en doorrekening PBL 

Partij CCS in verkiezingsprogramma CCS in 
doorrekening 
PBL  

VVD “Alternatieve  duurzame  technologieën,  zoals  
Carbon  Capture  and  Storage  (CCS),  
Carbon  Capture  and  Usage  (CCU),  
waterstof,  (kleinschalige)  kernenergie of de 
ontwikkeling van een Thoriumreactor komen 
daarom in aanmerking voor de 
stimuleringsregeling voor duurzame 
energietransitie (SDE++).” 

- 

D66 “We investeren in pionierende projecten, zoals 
voor het opwekken van groene waterstof, 
elektrificatie van industriële processen en het 
afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2. 
De industrie moet samenwerken om de 
omslag naar elektriciteit, waterstof en CO2-
afvang te maken.” 

9 Mton 

CDA “Ook ontkomen we niet aan de opslag van 
CO2 onder de Noordzee.” 

7 Mton 

PvdA “Carbon Capture en Storage (CCS) is slechts 
een tijdelijke oplossing voor de industrie.” 

11 Mton 

GL * Van de website, niet verkiezingsprogramma*
“Toch zien we CO2 liever onder de grond dan
in de lucht. GroenLinks is daarom niet per
definitie tegen CO2-opslag. We hebben niet de
luxe om op voorhand nieuwe technieken uit te
sluiten; er is geen tijd te verliezen bij het
aanpakken van klimaatverandering.”

10 Mton 

SP * CCS wordt niet genoemd in programma * 4 Mton 

CU “De opslag van CO2 is een tijdelijke 
transitiemaatregel op weg naar een 
emissievrije economie, maar waarschijnlijk 
wel nodig om de doelstellingen op tijd te 
halen. CO2-afvang bij de industrie kan 
worden gefaciliteerd door hiervoor een 
beperkte infrastructuur aan te leggen, 
gericht op de basisindustrie waar CO2-
emissies in het primaire proces vrijkomen.” 

9 Mton 

319



Conceptmail van minister Wiebes aan de heer Narendran 

Dear Mr Narendran, 

It is with pleasure that I look back at the conversation we had last 
Tuesday. One of the topics we discussed is setting up two delegations, one 
from Dutch government and one from your company, with the aim to 
develop options for Tata Steel in IJmuiden to secure the sustainable and 
competitive future for the IJmuiden plant. We can start this process by 
identifying mutual interest and agreeing on a common path.  

On our side our delegation is ready to start, I trust the same goes for you. 
I would highly appreciate TSN senior management to be part of your 
delegation in view of the knowledge of, and experience in, the IJmuiden 
plant we need for the exercise. Over the years we have established a 
strong relationship with the senior management in IJmuiden.  

Enclosed you will find our proposal on how this process could be 
addressed. I hope you agree with me that this is a positive way forward 
and I look forward to your feedback. 

Kind regards, 

Eric Wiebes 

Minister of Economic Affairs and Climate Policy 
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TER INFORMATIE 

Aan de Minister 

Gespreksnotitie t.b.v. telefonisch gesprek met de heer 
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Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Op maandag 27 januari 2020 heeft u een telefonisch gesprek met Theo Henrar, 
CEO van Tata Steel Nederland (TSN) waarbij aan de zijde van TSN ook Ingrid de 
Caluwé, manager public affairs aanwezig zal zijn. Op 27/1 (13.30-14.00 uur) is er 
een voorbespreking van dit gesprek met DG B&I.  

Kernpunten 
• U kunt informeren naar de stand van het transformatieprogramma van TSE,

en vragen naar de huidige verwachtingen voor TSN.
• U kunt toelichting geven op het tijdspad naar de openstelling van de SDE++-

regeling en de vormgeving van de CO2-heffing, mede in het licht van geuite
zorgen vanuit het hoofdkantoor van de Tata Group.

Ad. 1 Transformatieprogramma 

De CEO van Tata Steel Europe (TSE), Henrik Adam, heeft in november 2019 een 
transformatieprogramma aangekondigd voor TSE. Hierin staat o.a. dat er 3000 
arbeidsplaatsen bij TSE geschrapt zullen worden waarvan 1600 in Nederland. De 
leiding van TSE heeft verschillende gesprekken met de Europese 
ondernemingsraad en de leiding van TSN gevoerd met als doel om goedkeuring te 
krijgen voor dit transformatieprogramma, Die goedkeuring is tot op heden niet 
gegeven en de belangrijkste reden hiervoor is dat de plannen nog alleen maar op 
hoofdlijnen bestaan en niet gedetailleerd zijn op landenniveau. De leiding van TSE 
stelt zich echter op het standpunt dat er eerst goedkeuring voor de plannen op 
hoofdlijnen moet zijn en dat daarna gedetailleerde plannen per land 
gepresenteerd zullen worden. Op 27 januari is er weer een gesprek gepland 

SG 
Maarten Kamps 

DGBI 
 

AEP 
 

Top, Directeur 
 

BBR-paraaf 
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duidelijk of er dan gedetailleerde plannen gepresenteerd zullen worden. 

• U kunt vragen op welke termijn de heer Henrar verwacht dat TSE een akkoord
op hoofdlijnen kan sluiten en hoe de heer Henrar het vervolg van het
transformatieproces voor TSN ziet?

Ad. 2 Verduurzamingsopgave 

Tata Steel staat aan de vooravond van grote investeringen, en niet alleen 
voor de CO2-transitie. De grote vraag voor Mumbai is of investeringen in 
NL nog rendabel zijn op de lange termijn en of de benodigde 
klimaatinvesteringen het bedrijf geen nadeel oplevert t.o.v. de 
internationale concurrentie. TSN opereert in een internationale markt, 
eenzijdige maatregelen op niveau NL (en zelfs deels op Europees niveau) 
ondermijnen volgens Tata al snel het internationale level playing field.  

• U kunt aanbieden medewerkers in overleg te laten treden om
mogelijkheden voor ondersteuning in het kader van de klimaatopgave.

• U kunt vragen of u—gezien geuite zorgen vanuit het hoofdkantoor van Tata
Group—iets kunt doen richting Londen/Mumbai, daar waar het gaat om
investeringen t.b.v. de klimaatopgave.

Toelichting 

Transformatieprogramma 

In november 2019 is door de Henrik Adam, CEO van TSE ( Tata Steel Europa waar 
ook Tata Steel Nederland deel van uitmaakt)), aangegeven dat als gevolg van de 
tegenvallende resultaten TSE gereorganiseerd zal worden. Adam schets een mix 
van verschillende soorten maatregelen in het productieproces, grondstoffeninkoop 
en verkoop, maar ook de verlaging van de arbeidskosten met 170 miljoen euro. 
Tata Steel heeft inmiddels aangegeven dat het voornemens is tot 3000 
arbeidsplaatsen in Europa te schrappen. Van deze 3000 moeten er in Nederland 
1.600, in het VK 1.000 en de rest van Europa 350 verdwijnen.     

Er is nog weinig informatie over wat de verdere gevolgen zullen zijn voor TSE en 
haar omgeving. Hoe de bezuinigingen in IJmuiden, met 9000 arbeidsplaatsen 
verreweg de grootste vestiging in Nederland, uit gaan zien, en welke gevolgen dat 
heeft voor de productie, is ook nog onduidelijk.  

De Nederlandse directie en de ondernemingsraad van TSN zijn niet op de hoogte 
van verdere details en onderbouwing. 

Gesprekken van de leiding van TSE met de Europese ondernemingsraad, met de 
leiding van TSN en de Nederlandse ondernemingsraad hebben er niet toe geleid 
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transformatieprogramma op hoofdlijnen van TSE. 

Medio december is zelfs een tweede gesprek geweest tussen de leiding van TSE 
en de Europese ondernemingsraad. Ook toen heeft laatst genoemde niet 
ingestemd met de plannen omdat in tegenstelling tot wat tijdens het eerste 
gesprek beloofd was er geen gedetailleerd plannen gepresenteerd werden. De 
leiding van TSE wilde op basis van dezelfde plannen op hoofdlijnen akkoord 
krijgen.   

Daarop kondigde de Europese Ondernemingsraad aan dat zij een gesprek zouden 
gaan voeren met de aandeelhouders van Tata in Mumbai. Dit gesprek is op 13 
januari inderdaad gehouden maar de berichtgeving hierover is vrij summier. 
Duidelijk is geworden dat de eigenaren geen toezegging wilden doen over het 
verminderen van het aantal geplande ontslagen. 

TSE heeft ondertussen aangegeven goede hoop te hebben dat eind januari wel 
overeenstemming bereikt zal worden met de Europese Ondernemingsraad over de 
bestaande plannen op hoofdlijnen. Waar die optimisme op gebaseerd is, is 
onduidelijk.    

Na goedkeuring door de Europese ondernemingsraad wil de leiding van TSE met 
plannen op landenniveau komen. 

TSN heeft aangegeven pas na de bekendmaking van plannen op landenniveau 
met TSE te willen onderhandelen. 

Op 13 januari heeft de leiding van TSN per brief aan de FNV bevestigd dat de 
eerder overeengekomen werkgelegenheidspact gerespecteerd zal worden en dat 
de werkgelegenheid bij Tata Steel in IJmuiden tot oktober 2021 jaar op 
hoofdlijnen gegarandeerd is. Dit pact zal ook de leidraad zijn voor de uitwerking 
van het verbeterprogramma van Tata Steel Nederland.  

Het gevolg van deze toezegging van TSN is dat de geplande “driekwart” 
bijeenkomst van de FNV op 30 januari niet doorgaat. Indien minimaal driekwart 
van de FNV leden van TSN goedkeuring zouden hebben geven om acties te 
beginnen zou FNV daarmee kunnen starten.  

Wel zal FNV binnenkort kantine-bijeenkomsten houden op verschillende plekken 
op het Tata complex in IJmuiden met als doel de medewerkers te informeren over 
het bereikte resultaat (o.a. brief van TSN aan FNV). 

Verder is recentelijk een gesprek geweest tussen TSE en TSN waarin TSE erkent 
heeft dat de transformatieplannen nog te algemeen zijn en verdere concretisering 
behoeven.    

Positief is ook dat TSE niet boos gereageerd heeft op de brief van TSN aan de FNV 
waarin o.a. aangegeven staat dat de afgesloten werkgelegenheidspact (tot 
oktober 2021 geen ontslagen) blijft gelden. 

Op 27 januari staat weer een gesprek gepland tussen de leiding van TSE en de 
Europese ondernemingsraad maar het is niet duidelijk of er dan gedetailleerde 
plannen gepresenteerd zullen worden. 
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Verduurzamingsopgave 
• De heer Chandrasekaran, CEO van Tata Group, waar ook Tata Steel

Europe deel van uit maakt, wilde in het gesprek met de MP (22 januari
in Davos) ook enig comfort krijgen als het gaat om de NLse
klimaatmaatregelen. Dat is door TSN aan ambtelijk EZK en AZ
medegedeeld.

• Tata Steel staat aan de vooravond van grote diepte-investeringen, en
niet alleen voor de CO2-transitie. De grote vraag voor Mumbai is of
investeringen in NL nog rendabel zijn op de lange termijn en of de
benodigde klimaatinvesteringen het bedrijf geen nadeel oplevert t.o.v.
de internationale concurrentie. TSN opereert in een internationale
markt, eenzijdige maatregelen op niveau NL (en zelfs deels op
Europees niveau) ondermijnen al snel het internationale level playing
field.

• Meer concreet: het feit dat het klimaat-financieringsinstrument (oa
SDE++) en de CO2-heffing nog steeds niet helder zijn uitgewerkt heeft
al voor diverse verontruste vragen vanuit Mumbai gezorgd. Het
moederbedrijf (Tata Group) wil weten waar het concreet aan toe is,
zodat afwegingen kunnen worden gemaakt over noodzakelijke
investeringen in NL, waaronder een vernieuwde Hoogoven 6. Dit zal
300 miljoen Euro kosten. Wanneer de heffingen te hoog worden
twijfelt de aandeelhouder of de revisie van hoogoven 6 nog wel
opportuun is.

• EZK heeft bij de vormgeving van de CO2-heffing goed geluisterd naar
de input van Tata. Er komt geen vlakke heffing, maar een marginale
heffing. Deze wordt nu verder uitgewerkt. De site in NL heeft de kans
om voorop te lopen in de klimaattransitie; in Europa is ook geen
draagvlak voor een andere route dan verdere verduurzaming. Een en
ander biedt een grote kans voor Tata om te investeren in innovatieve
technieken.

• Op 7 februari 2020 zal bekend worden gemaakt hoe de CO2-heffing
precies in elkaar zit en eind maart 2020 zal die duidelijkheid ook voor
de SDE++ regeling gegeven worden. Grote kans dat TSN hier gebruik
van zal kunnen maken.

• TSN kan een forse bijdrage leveren aan de CO2-reductie in 2030: 4-5
miljoen ton op jaarbasis. Bovendien kan TSN een bijdrage leveren aan
een forse CO2-reductie op korte termijn, die als gevolg van de
uitspraak in de Urgenda-zaak noodzakelijk is.
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Aanleiding
Op 11 mei 2020 heeft het lid Moorlag (PvdA) vragen aan u gesteld over 
overheidssteun aan Tata Steel. Daarbij verwijst hij naar een drietal artikelen die 
als bijlage In deze nota zijn opgenomen

Bijiage(n);
1

Advies
U kunt bijgaande brief aan de Tweede Kamer ondertekenen.

Kernpunten
• Een aantal vragen heeft betrekking op de relatie tussen het verlenen van

overheidssteun aan Tata en het overhevelen van winsten doorTSN naar
de aandeelhouder. Bij overheidssteun wordt naast de steun voor
duurzaamheidsprojecten ook de steun voor CovidlO aangehaald.

• Ook wordt de vraag gesteld of het overhevelen van winsten van Tata Steel
Nederland schadelijk is voor de Nederlandse staalindustrie en de
werkgelegenheid.

• Verder wordt gevraagd of u bereid bent beleid te ontwikkelen en
maatregelen te treffen waardoor de winsten van Tata Steel Nederland in
de Nederlandse vennootschap behouden blijven en hier worden besteed.

• Tenslotte wordt de vraag gesteld of u met het bedrijf en stakeholders als
de vakbeweging in overleg zou willen te treden om bijvoorbeeld de
werkgelegenheid te borgen.

• De antwoorden zijn afgestemd met het ministerie van Financiën.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 6
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Toelichting
Bijlage: de drie artikelen waar naar verwezen wordt door de heer

Artikel 1

Tata turns to Whitehall to keep furnaces burning
The Sunday Times I 03 May 2020 I John Collingridge
The lights of Port Talbot steelworks have burned a little dimmer in recent weeks. 
Production at its two blast furnaces, which tower over the vast site in south Wales 
and are visible from the M4, has slowed to a trickle.
As customers such as Nissan and Jaguar Land Rover closed factories, and the oil 
giants Shell and Chevron slashed exploration. Port Talbot was forced to respond to 
dwindling demand. However, turning off a steelworks this size, with about 4,000 
staff, is not easy.
The blast furnaces must be kept burning, even at a heavy financial loss to the 
operator, Tata. If the temperature is allowed to drop in an uncontrolled manner — 
or freeze, in steel-making parlance — it could cause damage that costs tens of 
millions of pounds to repair, or prove irreversible.

Port Talbot, along with steelworks across Britain, is bleeding cash because of the 
Coronavirus. Order books have dived by 70%-80%. For Tata, which took over Port 
Talbot when it acquired Corus in a top-of-the-market deal in 2007, the pandemic 
has posed a new dilemma. Unlike in previous steel crises, when the parent company 
in Mumbai was able to bankroll losses in the hope of better days, almost every part 
of Tata's empire, from Jaguar Land Rover to its hotels and Indian steel mills, is 
screaming for money. Now the company, along with rivals including Liberty House, 
British Steel and Celsa, has turned to the government for help. Most are ineligible 
for the Coronavirus business interruption loan scheme (CBILS), which is aimed at 
smaller companies, or the corporate paper scheme for big corporates. Tata wants 
to borrow up to £500m and is unwilling to put in much more of its own money. 
Without state assistance. Port Talbot's days are numbered. Even before the crisis, 
Tata wanted to escape steel-making in the UK, where its losses were more than 
£lm a day in 2018. The chairman, Natarajan Chandrasekaran, said in January: "We 
can't have a situation where India keeps funding the losses just to keep it going." 
Attempts to sell have flopped twice: last year, a merger of Tata's European 
steelworks with Germany's Thyssenkrupp collapsed, and in 2016, it ran an abortive 
sale. The past few decades have seen a steady erosion of what was once a 
cornerstone of British industry. Cheap imports have consigned plants such as 
Redcar, Ravenscraig, Consett and Corby to history. Scunthorpe, now Britain's only 
other site capable of producing liquid metal from iron ore and coking coal, is owned 
by China's Jingye. The other remaining plants have been sold to the likes of 
industrialist Sanjeev Gupta. Employment in the sector has dwindled from the 1970s 
peak of about 323,000 to Just 32,000. China produced 996.3 million tons last year.
In 2018, the latest figure available, the UK produced 7.3 million tons. Deciding

Kenmerk
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whether to rescue steel is fraught with complexity and politics. A growing list of 
sectors, from aviation and car-making to retail and hospitality, has argued for 
special help from ministers. Steel is not helped by its record of heavy losses and the 
fact that its main raw ingredients are imported. "The Treasury doesn't believe in the 
steel industry," said one executive. "It considers it a sunset industry and thinks that 
any money it puts in is wasted money." Handing taxpayers' cash to Tata Steel — or 
Liberty House — would also be complicated by the fact that both are mortgaged to 
the hilt. "Will the debt-holders let the government take priority? Highly unlikely. 
Even if they lend, it will be some form of unsecured loan," said the executive. 
However, the Tories wooed rust-belt locations such as Redcar and Scunthorpe at 
the general election with promises of renewal. Letting them down would be costly. 
The Labour MP Stephen Kinnock, whose constituency covers Port Talbot, said 
ministers must avoid a repeat of the abrupt closure of coal mines in the 1980s, the 
scars of which are still evident. Last month, he urged Dominic Raab, the prime 
minister's stand-in, to raise the cap on CBILS to allow companies such as Tata to 
participate. He was told the chancellor was "looking carefully at the steel sector... 
and at all those who are not directly benefiting from this particular scheme".

Kinnock said: "Letting the steel industry go to the wall will create massive, 
permanent cost to the taxpayer. The big learning from the 1980s was that there 
was no transition. We don't have a plan B for steel." Steel bosses have been holding 
frantic meetings with ministers. Gareth Stace, head of the trade body UK Steel, said: 
"We've got ministers saying that in trying to rebuild the economy, sectors like steel 
will be important. If that's true, work with us now to get that money in those 
accounts. The government is spending too much time trying to sort through 100% 
ofthat detail."

Even if ministers do step in to save sites such as Port Talbot, some in the industry 
are sceptical that a bailout would do anything more than delay the inevitable. An 
executive said: "In this market, £500m might be 12 months' money. Government 
may badge it as a loan — but it's a grant."

Kenmerk
DGBI/ 20154065
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Artikel 2

Tata Steel may face obstacles in securing Covid loan | Financial Times Page 1 of 3 

Tata Steel Ltd

Tata Steel may face obstacles in securing Covid loan

Chunk of assets already pledged as collateral could complicate efforts to secure 
fresh Debt.
Tata Steel has already mortgaged most of its UK property and assets, throwing up a 
possible obstacle to its efforts to obtain an emergency coronavirus loan backed by 
the British government. Britain's biggest steelmaker, which runs the Port Talbot 
plant in south Wales, has asked officials for assistance to plug a financial black hole 
from the economic impact of Covid-19 that could run into hundreds of millions of 
pounds. So far, however, ministers have been reluctant to carve out exceptions to 
the help already on offer. Under the Coronavirus Business Interruption Loan 
Scheme the taxpayer guarantees 80 per cent of each loan from a commercial lender 
up to £50m, though some companies such as Tata want the cap to be lifted. Any 
attempts by the Indian-owned steel producer to secure fresh debt funding may 
meet with complications because it has already pledged a significant chunk of its 
assets as security for borrowings by an indirect parent company, according to public 
records. A document submitted to Companies House in February lists Tata Steel UK 
as guarantor for a debt facility taken out by a Dutch holding entity, which earlier 
this year raised a €1.75bn loan to fund the group's European operations. The assets 
pledged as collateral in the filing include the UK entity's real estate freeholds where 
its factories are located, buildings and machinery. The main exceptions are a 
property in Teesside and certain bank accounts for customer payments. This means 
there may be few assets left unencumbered for the company to offer as collateral. 
Andrew Knight, a partner at the law firm Crowell & Moring, said lenders were 
tending to look for security for the one-fifth portion of debt not underwritten by the 
CBILS programme. "The first port of call for borrowers wanting to access CBILS 
should be their existing provider, which may already hold security for more than 
that amount anyway," he added. Another option would be to offer a new lender a 
subordinated debt position, placing it lower down the pecking order in the case of 
default, though this would carry a higher interest rate. If Tata is unable to secure a 
loan that patches over the hit to its cash flow, political pressure could increase on 
ministers to provide direct financial assistance for an industry that has struggled for 
years to make money. Even before the coronavirus crisis, the wider steel sector in 
Europe was buckling under a market downturn that has been compounded by the 
temporary closure of car factories and a lull in building activity because of lockdown
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measures. Tata Steel said: "We continue to work with the UK and Welsh 
governments on a range of possible solutions. It would be wrong to give any details 
while these talks are ongoing." First Abu Dhabi Bank, which is listed in the 
documentation as agent for the debt facility to Tata Steel Netherlands Holdings BV, 
could not be reached for comment. Citibank, which is named as security trustee, 
declined to comment. Alongside the Port Talbot site Tata operates a large plant in 
Netherlands, as well as a number of smaller factories in England and Wales. The 
eponymous Indian conglomerate has UK interests spanning from Tetley tea bags to 
carmaker Jaguar Land Rover.
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Artikel 3

Personeel Tata Steel actiebereid om baanverlies Nederland tegen te gaan FNV

Ruim 82 procent van 1175 respondenten bij Tata Steel IJmuiden geeft aan bereid te 
zijn actie te voeren om het wegsluizen van 100 miljoen winst naar de UK te 
stoppen. Daarbij verdwijnen bij de geplande Europese reorganisatie van Tata Steel 
onevenredig veel banen in IJmuiden.

De FNV heeft daarom op 20 april een online enquête uitgezet om de stemming 
onder ruim 2800 leden te polsen. 'Op basis van de uitslag van de enquête gaat de 
FNV het eisenpakket dat op 10 januari 2020 is ingediend bij Tata Steel herzien', 
vertelt Roel Berghuis, FNV-BestuurderTata Steel.

Uitstellen

Eerder heeft de Tata Steel directie besloten om het schrappen van banen uit te 
stellen tot na 1 juli 2020. De Europese directie blijft echter vasthouden aan de 
reorganisatieplannen waarin Tata Steel Nederland jaarlijks 100 miljoen dividend 
moet betalen aan Tata Steel United Kingdom. Bovendien wordt door de Europese 
top extra gesneden in Tata Steel IJmuiden. Daarmee zouden bij de Nederlandse 
vestiging onevenredig meer banen verloren gaan. 'Bijna iedereen is het met de FNV 
eens dat er geen extra medewerkers in IJmuiden hun baan mogen kwijtraken, 
omdat er weer euro's verdwijnen naar Tata Steel UK', zegt Berghuis.

Vastberadenheid

'Dat mensen ondanks de heftige coronacrisis en haar effecten toch in grote 
meerderheid in actie willen komen, zegt veel over de vastberadenheid van het Tata 
Steel personeel. Dat is heel bijzonder', aldus Berghuis.
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Motie Moorlag PvdA 

Dictum 

Verzoekt de regering maximaal te bevorderen dat de NL staalindustrie kan blijven innoveren en 
verduurzamen en zo nodig daar onconventionele middelen voor in te zetten 

Oordeel 
- Oordeel kamer, mits ik onconventioneel wel mag zien binnen de wettelijke mogelijkheden

en randvoorwaarden vanuit staatssteun

Toelichting 

 Tata Steel Nederland is een voorbeeld van een modern innovatief staalbedrijf dat
hoogwaardig staal produceert. Het is van een strategisch belang voor de NL industriële
structuur. 

 Het bedrijf staat voor een grote verduurzamingsopgave om te voldoen aan de Nederlandse
klimaatambitie

 Daarbij wordt het bedrijf maximaal ondersteund vanuit zowel het innovatiebeleid als het
verduurzamingsbeleid

 Zo is verduurzaming van de industrie een van de expliciete doelen van het missiegedreven
innovatiebeleid dat gericht is op het behoud van een sterke concurrentiepositie.

 Ook is de verduurzamingsopgave van Tata Steel NL een belangrijk onderdeel in de brief
over de verduurzamingsopgaven in de Basisindustrie van de MEZK van 15 mei jl

 De minister is intensief in gesprek met o.a. Tata om deze ambitie te ondersteunen.

PM: Overigens hint Moorlag met ‘onconventioneel’ waarschijnlijk op nationalisatie van TSN, maar 
dat is niet aan de orde 

323



Van: @tatasteel.com> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 16:44 
Aan: MinisterEZK @minezk.nl> 

@tatasteeleurope.com 
Onderwerp: Re: Proposal joint work  

Dear Mr Wiebes, 

Following our meeting on Tuesday, May 26, we would like to thank you for the engaging and 
constructive conversation and am grateful for the opportunity we got to reinforce our long-term 
commitment to Tata Steel’s operations in the Netherlands. We greatly appreciate the 
importance the Government sees in our presence in the Netherlands and value it ascribes to 
the long-standing relationship between our company and the Dutch Government.  

We hope that the conversation provided you with an initial assurance of our long-term 
intentions and the belief in the potential of site in IJmuiden. We appreciate the opportunity to 
work closely together to secure a sustainable and competitive future for the IJmuiden site. We 
would like to thank you for your swift follow up of the meeting with a proposal on how to move 
forward.  In addition to the agenda points you mentioned, we propose to also add the market 
perspective, competitiveness and skills.   

The delegation from the Tata Steel side will be led by , Chief Technical Officer 
for Europe, and will include our recently appointed director of sustainability,  

r, who is overseeing the sustainability strategy for Tata Steel in Europe, as well as Hans 
van den Berg, current Deputy Chairman of the Board of Management of Tata Steel Nederland 
B.V. and Hub Director Site IJmuiden  and in those capacities responsible for the
implementation and delivery of the company strategy for Tata Steel Nederland. This will ensure
we have the right level of expertise available on every element of our business and strategy
and if other expertise needs to be added, we will do so in due course.

To make sure we move at full speed, I suggest Henrik will serve as your primary point of 
contact to ensure we stay fully aligned and on track. I can ensure you that I will be closely 
involved and engaged as we progress and will be looking forward to meeting you virtually or 
physically once a quarter.   

Hoping to have adequately informed for now, we are looking forward to meeting you again and 
continue our conversation.  

On behalf of Henrik and myself, 

Kind regards, 

Narendran 

T V Narendran 

CEO & Managing Director 
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Tata Steel Limited 

Bombay House, 24 Homi Mody Street, Fort 

Mumbai 400001, India 

Tel +91 22  

@tatasteel.com | http://www.tatasteel.com 
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Factsheet van Tata, inclusief: 

- uitdagingen en vraagstukken (verduurzamingsopgave)

- recente strubbelingen

- reorganisatie

Agenda voor woensdag 

- Korte kennismaking met teamleden
- Mail van de minister en de reactie van Narindran ( CEO en Managing director van Tata

Steel Limited)
- Aanpak van de opdracht
- Inhuur extern deskundige of niet

Leden team EZK:  
 

Team Tata: , Chief Technical Officer for Europe, director of sustainability, 
, who is overseeing the sustainability strategy for Tata Steel in Europe, as well 

as  waarnemend vz. Raad van Bestuur en , hoofd public 
relations.  

David zou met  in gesprek moeten over: 

wederzijdse verwachtingen, TOR, samenwerkingsmodus, taakverdeling 

-
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten Generaal 
Binnenhof 4 
2513 AA DEN HAAG

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Datum 11 juni 2020
Betreft Beantwoording vragen over overheidssteun aan Tata Steel 

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Moorlag (PvdA) over 
overheidssteun aan Tata Steel met kenmerk 2020Z08316, ingezonden op 11 mei 
2020.

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ezk

Ons kenmerk
DGBI/ 20154108

Uw kenmerk
2020Z08316
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2020Z08316

Ons kenmerk
DGBI / 20154108

Kent u de berichten 'Tata turns to Whitehall to keep furnaces burning' 1), 'Tata 
Steel may face obstacles in securing Covid loan' 2) en 'Personeel Tata Steel 
actiebereid om banenverlies Nederland tegen te gaan' 3)?

Antwoord
3a.

Deelt u de opvatting en de zorg dat het structureel wegsluizen van 
bedrijfsresultaat in een orde van grootte van 100 miljoen euro per jaar uit de 
Nederlandse vestiging van Tata Steel schadelijk is voor de positie van de 
Nederlandse staalindustrie en de werkgelegenheid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
In zijn algemeenheid zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor hun 
organisatiestructuur en financiële geldstromen tussen verschillende 
bedrijfsonderdelen. Volgens het Nederlandse vennootschapsrecht komt de winst 
van een vennootschap de aandeelhouders van die vennootschap ten goede, tenzij 
de statuten anders bepalen. De aandeelhoudersvergadering keurt de 
dividenduitkering goed, maar het bestuur bepaalt de hoogte van het bedrag en de 
wijze van uitbetaling van het dividend. Aandeelhouders hebben, onder 
voorwaarden, recht op winstuitkering. Het inperken van het dit recht in de vorm 
van regelgeving kan in strijd zijn met Europese wetgeving, zoals het recht op 
ongestoord genot van eigendom zoals wordt gewaarborgd door artikel 1, eerste 
protocol van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens. 
Ook kan er sprake zijn van een belemmering van het vrij verkeer van kapitaal 
zoals gewaarborgd door artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.
In dit specifieke geval geldt dat Tata Steel Nederland onderdeel is van een grotere 
groep met verschillende vestigingen in diverse landen. Deze groep draagt door 
bijvoorbeeld synergievoordelen bij aan het positieve resultaat van de vestiging in 
Nederland. Het is gebruikelijk dat winsten van verschillende bedrijfsonderdelen 
binnen een groep kunnen worden ingezet. Het inzetten van winsten van de 
Nederlandse vestiging voor de overige onderdelen van de groep, hoeft op zichzelf 
niet schadelijk te zijn voor de positie van de Nederlandse staalindustrie en de 
werkgelegenheid.

Deelt u de opvatting dat het toekennen van overheidssteun om de gevolgen van 
de Covid-19-crisis voor de werkgelegenheid in de Nederlandse vennootschap op te 
vangen zich niet verhoudt met wegsluizen van dividend uit de vennootschap? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om dit te verhinderen?
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Antwoord
De maatregelen die getroffen worden om het COVID-19 virus in te dammen, 
hebben een enorme impact op veel bedrijven. Veel in de kern gezonde 
ondernemingen komen zonder overheidssteun in problemen. Om bedrijven hierin 
tegemoet te komen, heeft het kabinet al een groot aantal generieke maatregelen 
genomen in het Noodpakket voor banen en economie, zoals de Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming 
Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en diverse regelingen tot 
uitstel van belastingen en beschikbaar stellen van kredieten (Kamerstuk 35 420 
nr. 2).

Daarbij geldt dat vanaf het moment van ondersteuning daar ook voorwaarden aan 
zijn gebonden. Zo is bij de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) een subsidiemaatregel die werkgevers met minimaal 
20% omzetdaling een tegemoetkoming in de loonkosten biedt het uitgangspunt 
geweest dat banen behouden moeten blijven. Daarom is opgenomen dat ontslag 
om bedrijfseconomische redenen beboet zou worden. Om de regeling simpel, 
uitvoerbaar en generiek te houden is gekozen om verder geen al te zware 
voorwaarden aan de regeling te verbinden. In de volgende fase - nu bedrijven tijd 
hebben gekregen zich aan te passen - vindt het kabinet het passend aanvullende 
voorwaarden aan steun te stellen.

Tevens heeft het kabinet de Kamer op 1 mei jl. geïnformeerd over het 
afwegingskader en de daarbij behorende uitgangspunten voor de voorwaarden bij 
steun aan individuele bedrijven. Daarbij is van belang dat alle betrokkenen hun 
bijdrage leveren aan de steunverlening. In uitzonderlijke gevallen, waar het 
publiek belang de directe ondernemingsbelangen overstijgt, zal het Rijk 
aanvullend moeten inspringen om dit publiek belang veilig te stellen. Op het 
moment dat de overheid besluit steun te verlenen aan een individueel bedrijf, 
kunnen hier dan ook altijd voorwaarden aan gesteld worden. Bij overheidssteun 
zal wederkerigheid worden verwacht van het bedrijf dat gesteund wordt. Hierbij 
zal het bijvoorbeeld gaan om voorwaarden die voorkomen dat de steun wordt 
aangewend voor andere doeleinden dan het behoud van de economische 
activiteiten van de onderneming en zoveel mogelijk van de bijhorende 
werkgelegenheid. Deze bijzondere steunverlening verdraagt zich in de regel niet 
met het uitkeren van dividenden, het betalen van bonussen, het inkopen van 
eigen aandelen en/of ruime ontslagvergoedingen voor leden van de Raad van 
Bestuur.

Ons kenmerk
DGBI/ 20154108

Deelt u de opvatting dat het onwenselijk is dat bij Tata Steel Nederland de 
ontwikkeling van veelbelovende, innovatieve productieprocessen, zoals het 
Hisarna-project, waarmee met veel minder uitstoot van C02-staal kan worden 
geproduceerd, al dan niet tijdelijk wordt stopgezet uit kostenbesparingen, terwijl 
anderzijds structureel middelen aan het bedrijf worden onttrokken? Zo nee.
waarom niet?
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Antwoord
Iedere onderneming is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de strategie 
en het beleid van de onderneming, de bedrijfsvoering en de continuïteit daarvan. 
Tata Steel Nederland is een privaat bedrijf en het is niet aan mij om te bepalen op 
welke wijze de onderneming geleid dient te worden.

Ons kenmerk
DGBI / 20154108

Deelt u de opvatting dat het onwenselijk is dat een situatie ontstaat dat de 
Nederlandse vennootschap van Tata Steel subsidie voor CCS gaat ontvangen en 
tezelfdertijd bedrijfsresultaten wegsluist naar bedrijfsonderdelen buiten Nederland 
om vervuilender vormen van staalproductie daar overeind te houden? Zo nee, 
waarom niet?

Antwoord
Een eventuele SDE-subsidie voor CCS is niet bedoeld om een bedrijf te steunen 
maar om een onrendabele top af te dekken van maatregelen die nodig zijn in het 
kader van klimaatbeleid maar die op zich zelf niet financieel rendabel zijn. 'Dat 
heeft niets te maken met een eventuele winstbestemming waartoe de 
onderneming zou kunnen besluiten.

Ziet u mogelijkheden om door het stellen van regels en/of financiële prikkels het 
bedrijf te dwingen het bedrijfsresultaat in de Nederlandse vennootschap te 
houden, zodat het aangewend kan worden voor behoud van werkgelegenheid, 
bedrijfsinnovaties die duurzaamheid en de energie-efficiency vergroten en de 
milieu-emissies verlagen? Zo ja, waar denkt u aan? Wat vindt u van het stellen 
van extra voorwaarden aan de Covid-19-steunmaatregelen, aan subsidiëring van 
CCS of extra belasting van de uitstoot van C02? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Op het moment dat de overheid besluit steun te verlenen aan een individueel 
bedrijf, kunnen hier dan ook altijd voorwaarden aan gesteld worden. Bij 
overheidssteun zal wederkerigheid worden verwacht van het bedrijf dat gesteund 
wordt. Hierbij zal het bijvoorbeeld gaan om voorwaarden die voorkomen dat de 
steun wordt aangewend voor andere doeleinden dan het behoud van de 
economische activiteiten van de onderneming en zoveel mogelijk van de 
bijhorende werkgelegenheid. Deze bijzondere steunverlening verdraagt zich in de 
regel niet met het uitkeren van dividenden, het betalen van bonussen, het 
inkopen van eigen aandelen en/of ruime ontslagvergoedingen voor leden van de 
Raad van Bestuur.

Daar waar de steun aantrekkelijke mogelijkheden biedt om grote stappen te 
maken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid of 
opleidingsplekken, kunnen hierover aanvullende afspraken worden gemaakt.
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