
 

 

 

Wat is de rol van waterstof in het klimaatakkoord?  
Uittreksel uit “Klimaatakkoord (28_juni_2019)” door: Alfred Mosselaar 
Versie: 1e versie, 3-7-2019 

 

Hieronder een uittreksel uit het klimaatakkoord. Dit biedt een overzicht van de plaatsen waar 
waterstof wordt genoemd in het klimaatakkoord. Voor het overzicht en de structuur wordt 
hieronder eerst een overzicht van de inhoudsopgave van het klimaatakkoord weergegeven, waarna 
de alinea’s worden genoemd, waarin waterstof is opgenomen. Een alinea waar “niet” achter staat, 
betreft een alinea waarin waterstof niet direct wordt genoemd. Dit hoeft overigens niet per se te 
betekenen dat de alinea niet relevant is voor waterstof. In dit uittreksel zijn echter alleen de 
alinea’s opgenomen, waarin waterstof rechtstreeks wordt genoemd.  
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Inhoud  
 

A Inleiding  
Waterstof niet genoemd (= hieronder “=> niet”) 

B Een adaptief klimaatakkoord met 5 pijlers  
B1 Eén doel: -49% in 2030 => niet 

B2 Verhoging van de Europese doelstelling naar -55% => niet 

B3 Uitgangspunten monitoring  
Het Rijk zal in overleg met CBS, RIVM en PBL onderzoeken hoe beter zicht kan worden 
verkregen op bijdragen van verschillende sectoren aan CO2-reductie via sectoroverstijgende 
maatregelen, zoals bij levering van restwarmte, waterstof en CO2. Tevens zal worden verkend 
hoe bestaande systematieken gericht op het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk kunnen 
worden verbeterd, zodat beter zicht ontstaat op (internationale) keteneffecten van 
maatregelen waarvoor bedrijven zich inspannen. 

B4 Governance => niet 
 

C Afspraken in sectoren  
 

C1 Gebouwde omgeving  
C1.1 Visie 2050 => niet 
C1.2 Opgave en ambitie 2030  
Per wijk kan de oplossing verschillen. Dichte bebouwing, veel hoogbouw, woningen van voor 
1995? Dan is vaak een warmtenet de oplossing. Nieuwe huizen in een ruim opgezette wijk? 
Dan kan all electric beter voldoen. En voor veel wijken geldt dat het aardgasnet tot na 2030 
gewoon nog blijft liggen en mogelijk benut kan worden voor groen gas of waterstof. Isoleren 
en met een hybride ketel (veel) minder (duurzaam) gas verstoken, is dan een mogelijke 
verstandige (tussen)oplossing. Maar de staat van de woningen is niet de enige factor; de 
wensen van bewoners en andere uitdagingen in de wijk dan de energievoorziening, bepalen 
net zo goed het tempo en de uitkomst. 
 
C1.3 Aanpak gebouwde omgeving => niet 

C1.4 Opschaling en kostenreductie mogelijk maken: arrangementen en standaarden => niet 

C1.5 Financiering van de verduurzaming van woningen en gebouwen => niet 

C1.6 Wegnemen onrendabele top: beprijzen en subsidiëren woningbouw => niet 

C1.7 Een wijkgerichte aanpak  
Transparante afweging en besluitvorming 
In de transitievisie warmte legt de gemeenteraad een realistisch tijdspad vast waarop wijken 
van het aardgas gaan. 
Hierbij worden de mogelijkheden om het aardgasnet te laten liggen en te benutten voor groen 
gas of waterstof betrokken. 
C1.8 Een voortvarende start via de startmotor huursector => niet 

C1.9 Nieuwbouw nu al aardgasvrij => niet 

C1.10 Normering en opschaling verduurzaming Utiliteitsbouw => niet 

  



C1.11 Meer duurzame warmte  
Kop Inzet van warmtesector en groen gas sector op CO2-reductie in 2030 
Sub kop Duurzame gassen 
De cross-sectorale werkgroep waterstof ziet een groeiende belangstelling voor waterstof in de 
gebouwde omgeving, die zich waarschijnlijk pas na 2030 gaat manifesteren in meer 
grootschalige toepassingen. Met het oog daarop is inzet op pilots en demo’s de komende 
jaren van belang. 
 
Kop SDE+ en andere stimuleringsinstrumenten 
Sub kop Duurzame gassen 
d. Als onderdeel van de uitwerking van de verbrede SDE+ wordt onderzocht hoe groen gas 
via de SDE+ kan worden gestimuleerd. De Rijksoverheid en de sector onderzoeken 
gezamenlijk of op termijn andere of aanvullende beleidsinstrumenten nodig zijn.  
e. Voor waterstof wordt verwezen naar de cross-sectorale werkgroep waterstof.  
 
Kop Ontwikkelings- & innovatieagenda 
Sub kop Duurzame gassen 
d. De Rijksoverheid zal in 2019 samen met de sector met een routekaart groen gas komen 
om innovatie, productie en gebruik van groen gas te bevorderen.  
e. Om het realiseren van de doelstelling voor de gebouwde omgeving in 2050 mogelijk te 
maken onderzoeken de Rijksoverheid en de sector hoe waterstof gerelateerde pilots en 
demo’s in de gebouwde omgeving gestimuleerd kunnen worden en hoe hiervoor ruimte te 
creëren in wet en regelgeving.  
 
 

C2 Mobiliteit  
C2.1 Visie en ambitie 2050  
Globale ontwikkelingen in de tijd  
De ontwikkelingen in de mobiliteitssector voltrekken zich via uiteenlopende patronen en in 
verschillende snelheden. Hoe het toekomstbeeld eruit gaat zien is niet met zekerheid te 
voorspellen. Wel is zeker dat mobiliteit schoner, slimmer en anders zal zijn dan in het 
verleden. De rode draden zijn in onderstaand schema samengevat. 
 

 
 

C2.2 Opgave en ambitie 2030  
Voor de Mobiliteitstafel is onderscheid  
gemaakt in vier grote inhoudelijke thema’s. Hieronder de hoofddoelstellingen per thema:  
• Duurzame energiedragers (= één van de vier thema’s) 
o Hernieuwbare energiedragers  



o Stimuleren waterstof  
o Duurzaam inkopen overheden  
 
Samenwerking is en blijft essentieel. Partijen hebben afgesproken dat de publiek private 
samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van elektrisch rijden (FET), waterstof (H2 
Platform) en duurzame biobrandstoffen (Platform duurzame biobrandstoffen inclusief bioLNG) 
worden gecontinueerd en geïntegreerd. 
 

C2.3 Afspraken Duurzame hernieuwbare energiedragers in mobiliteit  
Centraal in de vergroening van de mobiliteitssector staat de beweging naar het gebruik van 
meer duurzame energie voor alle transportmodaliteiten op weg, water en in de lucht. Naast 
een gedragsverandering in onze personenmobiliteit die moet leiden tot minder kilometers, 
meer deelauto’s, meer fietsen en OV, is het nodig dat er zo snel mogelijk een transitie 
plaatsvindt naar 0 % fossiele brandstoffen in het vervoer. 
49 
Dit vraagt om inzet op batterij (hernieuwbaar) elektrisch, groene waterstof, zonne-energie, 
hernieuwbare brandstoffen zoals Power-to-X en synthetische brandstoffen en duurzame 
biobrandstoffen. 
 
Om de afgesproken klimaatdoelstellingen te realiseren wordt naast de inzet van elektriciteit 
en waterstof, maximaal 27 PJ hernieuwbare brandstoffen in het wegverkeer bovenop het 
2030 scenario van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 ingezet. De 27 PJ komt (in de 
formele CO2-berekeningen) overeen met een CO2-reductie van 2 Mton. 
 
Stimuleren Waterstof 
De ontwikkeling van waterstof is belangrijk als energiedrager in de mobiliteit, zeker voor het 
zware transport. Afhankelijk van de marktontwikkelingen zijn aanvullende maatregelen nodig. 
Binnen het personenvervoer wordt uitgegaan van 15.000 brandstofcel-voertuigen (FCEV = 
Fuel Cell Electric Vehicles) in 2025, mogelijk doorgroeiend naar 300.000 voertuigen in 2030. 
51 
De verwachte energiebehoefte aan waterstof bedraagt bij deze aantallen 141 miljoen kg per 
jaar in 2030. Voor waterstof wordt daarom in 2020 een ambitieus convenant met de sector 
afgesloten om de doelen in het Klimaatakkoord te kunnen realiseren. Het kabinet ziet in de 
toekomst een belangrijke rol weggelegd voor waterstof als energiedrager in mobiliteit, vooral 
voor zwaar transport, bijvoorbeeld vrachtwagens, OV-bussen en mogelijk ter vervanging van 
dieseltreinen. Ook speelt waterstof een rol als energiedrager voor duurzaam opgewekte 
energie. 
 
Aanvullend op de afspraken over Elektrisch Vervoer (zie C2.4), spreken partijen af:  
a. Het H2 Platform stelt in 2020 een Convenant stimulering waterstofmobiliteit op – samen 
met autoproducenten (Original Equipment Manufacturers: OEM’s), brandstof-
/waterstofleveranciers, leasemaatschappijen, zakelijke gebruikers en overige stakeholders. 
Het convenant heeft als ambitie de realisatie van 50 waterstoftankstations, 15.000 FCEV-
personenauto’s en 3.000 zware voertuigen met een brandstofcel op waterstof in 2025, als 
strategische basis voor versnelde groei richting 2030 en met name 2050. OEM’s, brandstof-
/waterstofleveranciers, leasemaatschappijen en zakelijke gebruikers zeggen in het convenant 
toe dat zij zich inspannen voor tijdige en adequate allocatie van voertuigen, het tijdig bouwen 
van tankstations, het aggregeren van vraag daaromheen en dat zij via innovatie en 
schaalvergroting streven naar een reductie in investeringskosten voor H2 tankinfrastructuur 
van gemiddeld 10 % per jaar. Om voornoemde doelen in 2025 te bereiken de deelnemers van 
het H2 Platform en het ministerie van IenW zullen samenwerken om Europese fondsen (zoals 
CEF/TEN-T en TEN-E CVD fund, FCHJU, Interreg) maximaal aan te wenden voor het bereiken 
van de gestelde doelen.  
 
Duurzaam inkopen, bussen, doelgroepenvervoer, reinigingsvoertuigen  
a. De Rijksoverheid stimuleert de verduurzaming van de eigen vloot door de inzet van schone 
voertuigen, duurzame energiedragers en het programma Duurzaam Inkopen (o.a. 
elektrificatie wagenpark batterij en waterstof elektrisch). De Rijksoverheid zal met de 
decentrale overheden overleggen hoe zij hierbij kunnen aansluiten (zie ook hoofdstuk 



Voorbeeldrol Rijksoverheid). Daarnaast treedt de Rijksrederij op als launching customer voor 
duurzame biobrandstoffen in vaartuigen en zet Defensie waar mogelijk duurzame 
biobrandstoffen in al hun operationele voer-, vaar- en vliegtuigen in.  
 
Duurzaam inkopen, bussen, doelgroepenvervoer, reinigingsvoertuigen  
a. De Rijksoverheid stimuleert de verduurzaming van de eigen vloot door de inzet van schone 
voertuigen, duurzame energiedragers en het programma Duurzaam Inkopen (o.a. 
elektrificatie wagenpark batterij en waterstof elektrisch). De Rijksoverheid zal met de 
decentrale overheden overleggen hoe zij hierbij kunnen aansluiten (zie ook hoofdstuk 
Voorbeeldrol Rijksoverheid). Daarnaast treedt de Rijksrederij op als launching customer voor 
duurzame biobrandstoffen in vaartuigen en zet Defensie waar mogelijk duurzame 
biobrandstoffen in al hun operationele voer-, vaar- en vliegtuigen in.  
 
Provincies, vervoersregio’s, netbeheerders, energieproducenten, de Rijksoverheid en het 
bedrijfsleven werken samen aan de verdere uitrol en opschaling van zero-emissie bussen en 
de noodzakelijke alternatieve tank- en laadinfrastructuur door middel van het 
Bestuursakkoord zero-emissie bus (BAZEB). In 2025 zullen alle nieuw instromende OV-bussen 
zero-emissie zijn, zodat in 2030 alle ongeveer 5.000 OV-bussen zero-emissie zijn (BAZEB zit 
reeds in de NEV). Na 2025 is de verwachting dat de markt voor batterij-elektrische bussen 
volwassen is. Voor waterstofbussen is de verwachting dat in 2025 ook flinke sprongen 
gemaakt zullen zijn. In de tussenliggende periode kent de businesscase nog een onrendabele 
top, die binnen de huidige werkwijze onvoldoende snel daalt.  
 

C2.4 Afspraken Elektrisch vervoer  
Streven naar 100% emissieloze nieuwverkoop personenauto’s in 2030  
Ons transport veroorzaakt een kwart van de uitstoot. Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle 
nieuwe auto’s emissieloos zijn. Denk daarbij aan waterstof- en elektrische auto’s. Deze auto’s 
stoten bij het rijden geen broeikasgassen uit, houden onze lucht schoon en brengen minder 
geluidsoverlast met zich mee. Daarom streeft het kabinet er naar dat uiterlijk in 2030 alle 
nieuwe auto’s emissieloos zijn. Een nieuwe auto gaat in Nederland gemiddeld bijna 18 jaar 
mee. En de randvoorwaarden moeten op orde zijn: het laden van je elektrische auto moet 
even makkelijk zijn als opladen van je mobiele telefoon. Dat geldt ook voor waterstof. 
 
16 CEF/TEN-T en TEN-E = Connecting Europe Facility (CEF) / Trans European Networks-Transport (TEN-T) en 
Trans European Networks-Energy (TEN-E). FCHJU = Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Interreg = 
Interreg Europe, een EU-organisatie die regionale en lokale overheden in Europa helpt om beter beleid te 
ontwikkelen en leveren. MIA/Vamil = Milieu-investeringsaftrek (MIA) / Willekeurige afschrijving milieu-
investeringen (Vamil). DKTI = subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport.  

 
De fiscale stimulering is techniekneutraal en geldt voor alle emissieloze auto’s. Voor 
technieken die nog verder van de markt liggen, zoals waterstof- en zonnecelauto’s geldt de 
cap op de verlaagde bijtelling niet. In de laadinfrastructuur en het flankerende beleid ligt de 
focus op de versnelling ten behoeve van batterij elektrisch. De maatregelen voor versnelling 
van de infrastructuur voor waterstof zijn opgenomen in het hoofdstuk over duurzame 
energiedragers in de mobiliteit. 
 
De afspraken in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zijn gericht op: 
 
5. Het realiseren van robuuste laadinfrastructuur voor (stads)logistiek die een verdere ingroei 
en ontwikkeling van elektrificering van mobiele werktuigen en elektrisch vervoer van 
goederen mogelijk maakt. Onder andere door:  
c. Voor binnenvaart onderzoek te doen naar benodigde laadinfrastructuur (batterij- en 
waterstof-elektrisch) voor het uitvoeren van pilots met elektrische binnenvaartschepen en 
naar hoe de uitrolstrategie voor de benodigde walstroom er op de lange termijn uit zal 
moeten zien.  
d. Voor mobiele werktuigen onderzoek te doen naar oplossingen voor laadinfrastructuur.  
 
  



 
IV. Financiële en fiscale stimulering 
Beschrijving van de stimuleringsmaatregelen: 
Voor zakelijke emissieloze auto’s wordt over een maximum van € 50.000 van de 
catalogusprijs (voor batterij-elektrisch) een verlaagde bijtelling gehanteerd. Dat maximum 
zakt in 2020 naar € 45.000 en zal vervolgens verder zakken tot € 40.000 in 2021. De 
verlaagde bijtelling begint bij 8% (2020) en stijgt naar 12% in 2021 en naar 16% in 2022. 
Jaarlijks wordt gemonitord en zonodig aangepast (zie hieronder hand aan de kraan). Voor 
innovatieve emissieloze auto’s die zich nog niet in de markt bewezen hebben, zoals de 
waterstof- en de zonnecelauto geldt dat de invoering van het maximumbedrag in de bijtelling 
wordt uitgesteld tot na 2024. Over de precieze invoering hiervan vindt nog nader overleg 
plaats.  
 
Binnenvaart  
Binnen de Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens zal worden opgenomen dat de 
binnenvaartsector streeft naar een CO₂-reductie in de binnenvaart. Voor maximaal 0,4 Mton 
in 2030 is de Rijksoverheid bereid om binnen bestaande middelen te zoeken naar 
mogelijkheden voor ondersteuning van de ambitie van de sector. Voor de invulling worden de 
verschillende opties uitgewerkt voor de inzet van duurzame energiedragers, waaronder 
hybride elektrisch, waterstof en duurzame biobrandstoffen (o.a. HVO: Hydrotreated Vegetable 
Oil), zodat er minimaal 5 PJ aan duurzame energiedragers in de binnenvaart wordt ingezet. 
De binnenvaartsector en de Rijksoverheid zetten hierbij in op ingroei van tenminste 150 
emissievrije schepen (op basis van modulaire energievoorziening) in 2030. In de aanloop naar 
emissievrije schepen wordt ingezet op een bijmengpercentage van 30% biobrandstoffen voor 
binnenvaartschepen. De borging van voldoende geavanceerde hernieuwbare biobrandstoffen 
vindt plaats binnen het duurzaamheidskader voor biomassa. 
 

C2.5 Verduurzaming in logistiek => niet 
C2.6 Afspraken Verduurzaming personenmobiliteit => niet  

C2.7 Zeevaart en luchtvaart => niet 
 

C3 Industrie  
C3.1 Visie 2050  => niet 
C3.2 Opgave en ambitie 2030  
C3.2.2 Ambitie 
In grote lijnen kan de industrie de transitie vormgeven met maatregelen als procesefficiency, 
energiebesparing, CCS, elektrificatie, gebruik van blauwe en groene waterstof en versnelling 
van de circulariteit (zoals plastics recycling, biobased grondstoffen of steel2chemicals). Dit is 
geen blauwdruk voor de transitie, maar de inzet van een adaptief proces. Hierbij is sprake 
van grote verschillen in kosten per technologie. Groene waterstof en circulaire economie zijn 
dan bij uitstek de thema’s waar Nederland zich internationaal op kan onderscheiden. 
 
In de vijf regionale clusters zijn allerlei initiatieven in ontwikkeling om synergiekansen over de 
grenzen van sectoren heen te verzilveren. De twaalf grote energie-intensieve bedrijven spelen 
een centrale rol in die regionale initiatieven. Zo zijn er uitgewerkte plannen om vanuit de 
industrie restwarmte te leveren voor verwarming van huizen en gebouwen en CO2 te leveren 
aan tuinbouwkassen. Ook zijn er in diverse industriële clusters plannen voor de grootschalige 
productie van groene waterstof. Groene waterstof is niet alleen waardevol voor de industrie, 
maar ook voor de elektriciteitssector, de mobiliteitssector en mogelijk ook de gebouwde 
omgeving. 
 
Voorbeelden industriële verwevenheid  
1. In Delfzijl produceert BioMCN als eerste bedrijf ter wereld op industriële schaal 
biomethanol, een nieuwe tweede generatie biobrandstof. Dit gebeurt met duurzame grond- en 
hulpstoffen, onder meer lokaal geproduceerde groene waterstof.  
 
 



C3.3 Instrumentarium  
De SER geeft in zijn advies aan dat een samenhangende inzet van verschillende 
beleidsinstrumenten nodig is om de CO2-reductiedoelstelling voor de industrie te realiseren en 
tegelijkertijd Nederland aantrekkelijk te houden om te investeren in vergaande 
broeikasgasemissiereductie en circulaire productie. Het kabinet onderschrijft dit. De 
gezamenlijke inzet van overheid en bedrijfsleven bestaat onder andere uit de volgende 
elementen:  
a. Een ambitieus innovatieprogramma gericht op kostenreductie van kansrijke technieken, 
met ook een stevige publieke bijdrage;  
b. Normering, waarbij reductieopties met een terugverdientijd van vijf jaar of korter verplicht 
gesteld worden;  
c. Een programma Waterstof;  
d. Een stevige regionale clusteraanpak;  
e. Versterking van de arbeidsmarkt;  
f. Een prijsprikkel in de vorm van een verstandige CO2-heffing, waarbij de eventueel 
opgehaalde middelen worden benut voor vergroening van de industrie;  
g. Een verbreding van de SDE+ waarbij jaarlijks oplopend tot maximaal 550 mln. euro in 
2030 beschikbaar komt voor stimulering van CO2-reductie in de industrie, waarbij de ODE zo 
wordt vormgegeven dat de industrie richting 2030 oplopend tot 550 mln. euro per jaar gaat 
bijdragen;  
h. Subsidiëring van CCS op zodanige wijze dat er voldoende budget beschikbaar blijft voor 
andere duurzame technieken, terwijl er ook voldoende perspectief wordt geboden aan de 
industrie om de benodigde voorbereidingen te treffen en hun reductieopgave op een 
kosteneffectieve wijze te realiseren. Hiervoor wordt CCS beperkt in tijd en omvang.  
 
C3.3.2 Innovatieprogramma, pilots en demonstratie  
De ontwikkeling van windenergie op zee naar aanleiding van het energieakkoord laat zien dat 
de uitrol van technologieën met ambitieuze doelstelling in het vooruitzicht op compensatie 
van onrendabele toppen tot spectaculaire kostenreducties kan leiden. Dergelijke 
ontwikkelingen zijn ook mogelijk voor duurzame technieken in de industrie zoals proces-
efficiency, industriële warmtepompen, groene waterstof en power to heat. en dit akkoord 
heeft als doel om dit mogelijk te maken. 
 
Voor het slagen van de systeemtransitie in de industrie is het noodzakelijk om nieuwe 
processen en technieken te ontwikkelen, die het mogelijk maken om efficiënter maar vooral 
ook anders en beter te produceren. Die nieuwe technieken en processen komen er niet 
vanzelf. Innovatie, pilots en demonstratieprojecten zijn van groot belang om de benodigde 
nieuwe technologieën beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te krijgen. Technologieën die 
nodig zijn om na 2030 naar bijna nul industriële emissies te komen, bevinden zich nu nog in 
de lagere TRL’s39. Het accent ligt op het realiseren van kostenreductie en versneld naar de 
 
markt brengen van technologieën zoals elektrolyse van water (groene waterstof), 
elektrificatie, CCU(S), circulaire processen40, betere inzet van reststromen en groen gas en 
warmte-uitkoppeling, die noodzakelijk zijn om de doelstelling in 2030 en daarna te realiseren. 
 
Inzet van instrumenten 
De inzet van de middelen zal als volgt worden vormgegeven:  
a. Per technologie of thema wordt in Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s een 
publiek-private marsroute opgesteld; elke marsroute formuleert een heldere ambitie in de 
vorm van de beoogde kostenreductie in 2030. De marsroutes bestrijken de hele 
innovatieketen: van vroege technologieontwikkeling tot en met opschaling.  
b. Voor de eerste fasen van (toegepast) onderzoek (TRL-fasen 1 tot en met 4) worden 
agenda’s en programma’s opgesteld in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda en de 
agenda’s van Topsectoren zoals Energie, HTSM en Chemie. Voor deze agenda’s (zie ook D3: 
IKIA) zijn de bestaande instrumenten beschikbaar, zoals de middelen voor de NWA, de pps-
toeslag, regionale en Europese middelen.  
c. Vanuit de klimaatenvelop is 60 mln. euro oplopend tot 100 mln. euro (vanaf 2023 en 
inclusief groene waterstof) per jaar beschikbaar voor het realiseren van de marsroutes. 
Hierbij ligt de focus op pilots en demo’s die nodig zijn voor opschaling (TRL 5 tot en met  



8). Uitgangspunt is dat de bedrijven ook additioneel hetzelfde bedrag investeren in de 
marsroutes.  
d. Op basis van door de Topsectoren samen met de overheden, kennisinstellingen en 
bedrijven op te stellen marsroutes en de daarin beoogde kostenreductie wordt besloten waar 
en hoe het geld wordt ingezet. Bijzonder aandacht is nodig voor projecten, die nog net niet 
geschikt zijn voor de verbrede SDE+. Bedrijfsleven en overheid zullen zich samen moeten 
inspannen om maximaal nut te halen uit Europese middelen die voor demonstratie en first of 
a kind fabrieken beschikbaar zijn (zoals het EU ETS Innovation fund).  
e. De focus van de inzet van middelen wordt gericht op drie of vier families van 
technologieën, zoals elektrolyse van water (groene waterstof), elektrificatie, CCU, circulaire 
processen, betere inzet van reststromen en groen gas en warmte-uitkoppeling. Daarnaast 
wordt ruimte gecreëerd voor een vrije categorie en de koploperaanpak.  
f. Periodiek worden de marsroutes geactualiseerd, zodat een voortrollende agenda ontstaat.  
g. Waar relevant zal een marsroute ook aandacht besteden aan randvoorwaarden, zoals wet- 
en regelgeving, vergunningen, infrastructuur en financiering.  
 
C3.3.3 Waterstof Industrie  
Het realiseren van de doelen in 2030 en 2050 vraagt om een drastische verandering van ons 
energiesysteem en het industrie- en grondstoffensysteem. Nederland kan, dankzij zijn 
omvangrijke procesindustrie, geografische voordelen en gaskennis en -infrastructuur, voor 
waterstof een internationaal leidende positie opbouwen in clean-tech-industrie en 
kennispositie die blijvende waarde toevoegt aan de Nederlandse economie. Dit moet 
voortvarend worden opgepakt.  
De energetisch en vanuit duurzaamheidsperspectief beste verduurzaming van de industrie is 
via directe inzet van duurzame energie: inzet van geothermische warmte en duurzame 
restwarmte, van elektrificatie vanuit zon en windparken. Waar de inzet van deze 
energiedragers echter geen optie zijn, is groene waterstof een alternatief. Op de middellange 
(2030) en lange (2050) termijn zal waterstof een aantal cruciale functies in het energie- en 
grondstoffensysteem moeten en kunnen vervullen, zowel binnen als buiten de industrie. Het 
gaat daarbij met name om:  
1. CO2-vrije feedstock voor de procesindustrie. Waterstof wordt nu al veel gebruikt (ca. 100 
PJ omgerekend naar energiewaarde), en de behoefte zal groeien door nieuwe duurzame 
chemische processen. Deze feedstock zal op termijn CO2-vrije waterstof moeten zijn. Hiervoor 
is geen alternatief.  
2. CO2-vrije energiedragers voor de procesindustrie. Alternatieven voor temperaturen boven 
circa 600 graden zijn beperkt.  
3. Regelbaar CO2-vrij vermogen, energieopslag voor langere perioden, en energietransport 
over langere afstanden.  
4. Mobiliteit. Als belangrijke opties zijn voor de langere termijn zwaar wegtransport over 
lange afstanden, scheepvaart en rail nadrukkelijk in beeld.  
5. Gebouwde omgeving, mogelijk voor gebouwen en wijken die om verschillende redenen 
moeilijk op andere wijze te verduurzamen zijn.  
 
Op grond van internationale plannen en ontwikkelingen lijkt het waarschijnlijk dat er een  
mondiale waterstofmarkt zal ontstaan. Nederland heeft een goede uitgangspositie om hierin 
een leidende rol te pakken. Onze omvangrijke procesindustrie, die al circa 100 PJ waterstof  
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gebruikt, het grote potentieel voor wind op de Noordzee en onze gasinfrastructuur en -kennis 
zijn belangrijke assets. Tezamen met de geografische ligging plus de relatief makkelijk om te 
bouwen (gas)infrastructuur zijn er prima basisvoorwaarden om Nederland zich te laten 
ontwikkelen tot een ‘hub’ voor import en doorvoer van waterstof vergelijkbaar met de functie 
die Nederland voor andere grond- en brandstoffen heeft. Dit versnelt ook het ontstaan van 
een Europese markt voor grootschalige toepassingen. Ontwikkeling van de internationale 
markt draagt bovendien bij aan de leveringszekerheid van het aanbod van duurzame 
waterstof en stimuleert de wereldwijde productie van duurzame waterstof.  
Binnen alle regionale industriële clusters bereiden (markt)partijen zich voor op een groeiende 
rol voor waterstof; met studies, ontwikkeling van business-cases en voorgenomen 
investeringen. De plannen voor groene waterstof tellen al op tot een totale ambitie voor 2025 
van meer dan 800 MW elektrolysevermogen en 15 kton uit biogene brandstoffen. Daarnaast 
wordt er op internationale schaal heel veel aandacht besteed aan waterstof als 
klimaatneutrale energiedrager. De verwachting is dat op termijn een omvangrijke 
internationale waterstofmarkt zal ontstaan, waarop Nederland een sterke rol kan spelen.  
De noodzaak om te werken aan waterstof blijkt ook uit de vraagontwikkeling. In het kader 
van het klimaatakkoordproces is de potentiële vraag naar waterstof in kaart gebracht. Hieruit 
volgt dat er in 2030 alleen al aan de kust een grote potentiële vraag naar waterstof is voor 
industriële toepassingen (circa 125 tot 213 PJ). Het industriecluster Chemelot in Limburg kent 
een potentiële vraag naar waterstof van circa 25 tot 40 PJ. Daarnaast kan aan de kust een 
aanvullende vraag naar waterstof ontstaan voor elektriciteitsproductie. Deze vraag-
ontwikkeling maakt het ook noodzakelijk dat de productie van groene waterstof wordt 
gestimuleerd en daarbij is de koppeling aan additionele productie van goedkope hernieuwbare 
elektriciteit cruciaal.  
a. Een ambitieus waterstofprogramma  
 
Er is brede consensus dat waterstof een zeer belangrijke rol gaat spelen in de transitie naar 
een CO2-neutrale samenleving. Een extra impuls is dan wel nodig en mogelijk. Om de kansen 
die er liggen versneld te grijpen komt er een groot waterstofprogramma. Via dit waterstof-
programma is sprake van een samenhangende ontwikkeling van onderzoek, pilots en 
demonstratieprojecten, infrastructuur en gebruik voor brede waterstoftoepassingen.  
b. Groene waterstof sneller ontwikkelen  
 
Momenteel is er helaas gewoon nog te weinig groene waterstof. Om de ontwikkeling van 
groene waterstof in Nederland te versnellen onderzoekt het Rijk de mogelijkheden voor een 
tender voor offshore wind waarin extra groenestroomcapaciteit rechtstreeks wordt ingezet 
voor versnelde opbouw van groene waterstofproductie en kostenreductie. Het uiteindelijke 
doel van de gehele waterstofambitie is te komen tot een de invulling van de (groeiende) 
waterstofvraag middels enkel waterstofproductie uit hernieuwbare energie; zogenaamde 
‘groene waterstof’. De verwachting van sommige partijen is dat door de verwachte dalende 
prijs van duurzame elektriciteit en de stijgende gasprijs, groene waterstof richting 2030 
goedkoper wordt dan blauwe waterstof.  
Opschaling en kostendaling van het gebruik van waterstof en productie van groene waterstof 
is dus absoluut geboden. Internationaal toonaangevende pilot- en demonstratieprojecten 
worden op dit moment door overheid, kennisinstellingen en industrie vormgegeven (haven 
Rotterdam, Eemshaven). Maar versnelling is zeer gewenst. Een belangrijke stap is de 
ontwikkeling van een routekaart voor groene waterstof richting 2030. Om snel een goede 
infrastructuur voor waterstof (die ook voor groene waterstof hard nodig is) in te richten en  
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nieuwe technologische toepassing van waterstof te stimuleren, waardoor groene waterstof 
direct kan worden geïmplementeerd, is tijdelijk blauwe waterstof nodig.  
c. Hoe gaan partijen de waterstofeconomie versnellen?  
• Door het waterstofprogramma krijgen de noodzakelijke voorwaarden sneller vorm (beleid, 
onderzoek, wet- en regelgeving, marktordening).  
• Nederland zet in IPCEI-verband43 in op een sterke rol voor groene waterstof in de 
concurrentiepositie van Europa ten opzichte van andere werelddelen.  
• Er is inmiddels een internationaal initiatief van Nederland samen met Japan, Canada, VS en 
EU voor duurzame waterstof.  
• Door lokale overheden en industrie wordt gewerkt aan versnelde opbouw en ombouw van 
infrastructuur. Projecten, die nu reeds in beeld zijn: Chemiepark Delfzijl (20 MW), Hystock 
(test 1 MW), ENGIE/Gasunie (100 MW), Tata/Nouryon (100 MW), H2M Eemshaven, H-vision. 
De Rijksoverheid zal deze initiatieven actief ondersteunen.  
• Via missiegedreven innovatiebeleid (de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s 
binnen de Integrale Kennis- en Innovatieagenda) ontstaat een gerichte ontwikkeling op 
waterstofgebied. Hierin wordt samenwerking gezocht met onderzoeksinstellingen in 
buurlanden.  
• Er zijn al veel regelingen waar ook initiatieven ten behoeve van de transitie naar waterstof 
op kunnen trekken, zowel Europees, nationaal als regionaal. De financiële sector (waaronder 
Invest-NL) wordt momenteel versneld betrokken bij het investeringsrijp maken van concrete, 
kansrijke projecten die zich nu al aandienen (onder andere in de Eemshaven en bij Tata).  
• Bovendien zullen uit de klimaatenveloppe voor pilots en demonstratiefaciliteiten extra 
middelen ad gemiddeld 40 mln. euro per jaar beschikbaar komen. Tezamen met de hierbij 
noodzakelijke private bijdrage komt dan in een periode van tien jaar tenminste 800 mln. euro 
extra impulsgeld beschikbaar.  
• Via de verbrede SDE+ wordt vanaf 2020 gewerkt aan de uitrol van groene waterstof waar 
dit kosteneffectief al mogelijk is. Bij de financiering van op zich financieel rendabele 
projecten, maar waarvan de risico’s voor de markt nog te hoog liggen kan Invest-NL een rol 
spelen.  
• Indien op enig moment blijkt dat de kostprijs van groene waterstof zodanig is gedaald dat 
er nog maar beperkt meerkosten zijn ten opzichte van de andere opties in de verbrede SDE+, 
kan overwogen worden om een deel van de extra middelen uit de klimaatenvelop in te zetten 
om groene waterstof te ondersteunen via de verbrede SDE+.  
 
43 IPCEI: Important Projects of Common European Interest --- hierbinnen wordt waterstof als één van de 
belangrijke onderwerpen gezien.   
 
C3.3.5 Versterken van de regionale aanpak 
Het oplossen van coördinatievraagstukken die zich rond infrastructuur voordoen. Het 
aanleggen en versterken van netten (elektriciteit, warmte, waterstof) kost jaren. Daartoe 
wordt pas overgegaan als voldoende zekerheid bestaat over het gebruik van de netcapaciteit. 
Hiervoor wordt in eerste instantie verwezen naar het Programma Energie Hoofdstructuur, dat 
hiervoor oplossingen kan bieden.  
 
C3.3.7 Nationale CO2-heffing industrie 
 
De CO2-heffing start in 2021 en wordt zo vormgegeven dat het de industrie als geheel aanzet 
de voor hen goedkopere en daarmee meer vermijdbare en voor het doel van 14,3 Mton 
reductie benodigde CO2-uitstoot te reduceren. 
Als vermijdbare uitstoot geldt tegen de achtergrond van het integrale beleidspakket voor de 
industrie niet alleen de uitstoot die op individueel bedrijfsniveau kan worden vermeden door  
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op het niveau van de geldende Europese ETS-benchmarks te presteren. Onder vermijdbaar 
valt ook de uitstoot die in regionale clusters of ketens door collectieve actie met de regionale 
koplopersprogramma’s kan worden vermeden. Het totaal van de te vermijden uitstoot is 
tenminste 14,3 Mton in 2030 ten opzichte van het basispad van PBL. De inzet op groene 
waterstof is binnen de koplopersprogramma’s een gewenste gamechanger, met voordelen die 
verder reiken dan de industrie. Door hierop in te zetten gaat de Nederlandse industrie ook als 
katalysator werken voor CO2-reductie in andere sectoren. Mede in dat licht wordt het mogelijk 
dat bedrijven met elkaar individueel toegekende vrijgestelde emissieruimte (behorende bij 
een gegeven kalenderjaar) onderling kunnen uitruilen. 
 
C3.3.10 Inzet van afvang en opslag CO2 
Afvang, transport en opslag van door de industrie geproduceerde CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) wordt door de industrie en door de Rijksoverheid als belangrijk gezien in de 
mix van technische maatregelen om de klimaatdoelstelling kosteneffectief te halen. Afvang, 
transport en opslag van door de industrie geproduceerde CO2 (CCS) wordt door de industrie 
en door de Rijksoverheid gezien als noodzakelijke activiteit om de 2030-doelstelling te 
behalen. Afvang en transport kunnen bovendien dienen als opmaat naar hergebruik van 
koolstof (CCU). Afgevangen CO2 kan in de toekomst bijdragen (bijvoorbeeld in combinatie met 
groene waterstof) aan de ontwikkeling van synthetische grond- en brandstoffen (bijvoorbeeld 
Steel2chemicals) en de mogelijkheid om negatieve emissies te realiseren (naast andere opties 
die negatieve emissies kunnen helpen realiseren). De beoogde opschaling past in de bijdrage 
van de Nederlandse industrie aan klimaatneutrale productie in 2050 in Europees verband. 
CCU maakt naar verwachting dan een belangrijk deel uit van de industriële productie, door 
CO2 als grondstof te hergebruiken in bijvoorbeeld bouwmaterialen of plastics. Anderzijds mag 
CCS de structurele ontwikkelingen van alternatieve klimaatneutrale technieken of activiteiten 
voor CO2-emissiereductie niet in de weg staan. 
 

C3.4 Overige afspraken  
C3.4.5 Ruimte en infrastructuur 
Tijdige beschikbaarheid van infrastructuur en betaalbare energie zijn voor de industrie een 
randvoorwaarde om de klimaattransitie vorm te geven. Dit vergt een lange termijn 
inventarisatie van vraag en aanbod over alle sectoren heen, betere modellering en 
kennisvergroting Maar dit vergt ook tijdig een beter zicht op de marktordening.  
In de Regionale Energiestrategieën wordt de infrastructuurbehoefte voor elektriciteit, gassen, 
en warmte in beeld gebracht, alsmede de locatie van hernieuwbare energie-opwek in de regio 
en daaraan gekoppelde infrastructuur. In 2020 stelt het Rijk, mede op basis van input van 
partijen aan de tafels en stakeholders, een brede visie marktordening & energietransitie vast, 
inclusief beleidsagenda richting 2030. Ook waterstof wordt hierbij meegenomen. 
 
 

C4 Landbouw en Landgebruik => niet 
C4.1 Visie 2050 => niet 

C4.2 Opgave en ambitie 2030 => niet 

C4.3 Generieke voorwaarden => niet 

C4.4 Emissiereductie Veehouderij  => niet 

C4.5 Landgebruik => niet 

C4.6 Glastuinbouw => niet 

C4.7 Voedselconsumptie en -keten => niet  
 

C5 Elektriciteit  
C5.1 Visie 2050 => niet 

  



C5.2 Opgave en ambitie 2030  
Concreet wordt hierbij gestreefd naar het opschalen van de elektriciteitsproductie uit 
hernieuwbare bronnen tot 84 TWh. De maatregelen en acties die hiervoor nodig zijn, zijn 
uitgewerkt in concrete afspraken voor hernieuwbaar op land en wind op zee. Ten behoeve van 
een betrouwbaar elektriciteitssysteem zal in toenemende mate behoefte bestaan aan aanbod 
van flexibiliteit dat via de markt wordt gerealiseerd. Tevens is vanuit oogpunt van 
leveringszekerheid relevant dat wordt voorzien in voldoende regelbaar vermogen, dat in 
toenemende mate CO2-vrij zal moeten zijn. De beoogde transitie naar meer productie uit 
hernieuwbare bronnen vraagt nauwe verbinding met de verduurzaming van de sectoren. 
Hiervoor is in het Klimaatakkoord een ontwikkelingsagenda voor systeemintegratie 
opgenomen die nader wordt toegelicht in D1. Concrete voorbeelden hiervan zijn de 
voorstellen voor waterstof (zie C5.7) en power to heat (zie C3.5.2). Als onderdeel van het 
borgingsmechanisme spreken partijen af dat in 2021 wordt besloten over de eventuele 
opschaling van hernieuwbare elektriciteit in verband met aanvullende elektriciteitsvraag . Op  
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dat moment is tevens de verwachting dat de individuele CO2-reductieplannen van de industrie 
gereed zijn. 
 

C5.3 Perspectief richting 2050  
Met grootschalige uitrol van Wind op Zee in de komende decennia komt een grote groene 
krachtbron beschikbaar die energie brengt naar met name de duurzame industriële centra van 
Nederland. Het tot ontwikkeling brengen van deze ‘Green Powerhouse Noordzee’ vraagt een 
planmatige aanpak voorbij 2030, te vergelijken met de Deltawerken. Richting 2050 is groei 
mogelijk naar maximaal 60 GW aan opgesteld vermogen afhankelijk van de (internationale) 
vraag naar elektriciteit. Dat vereist goed overleg met alle betrokkenen, inclusief coördinatie 
met andere Noordzeelanden, met oog op een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem en 
een gecombineerde opgave van duurzame economie en borging, zo mogelijk ook versterking, 
van de ecologisch waarde van de Noordzee. Daarbij zullen in de toekomst opties zoals 
uitbreiding van interconnectie, conversie naar waterstof of andere energiedragers, 
flexibilisering van de vraagkant, smart grids, opslag en op langere termijn kunstmatige 
eilanden tot de mogelijkheden behoren met oog op een kosteneffectieve inpassing van meer 
wind op zee. 
 
C5.4 Windenergie op zee => Niet 

C5.5 Productie uit hernieuwbare bronnen op land => Niet 
De transitie naar een duurzaam elektriciteitssysteem stelt het bestaande systeem en alle 
betrokken spelers voor nieuwe uitdagingen. In essentie gaat het om drie elementen: 
1. De productie van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit kent grotendeels een gevarieerd 
patroon. Eenvoudig gesteld zijn zon en wind variabele, weersafhankelijke bronnen. Om vraag 
en aanbod onder alle omstandigheden op elkaar af te stemmen zal een groter beroep gedaan 
worden op flexibiliteit van het systeem. Flexibiliteit zal moeten komen van alle mogelijke 
vormen van buffering in zowel tijd als omvang: opslag, demand side response, hybride 
elektrificatie, regelbare productie en flexibiliteit uit het buitenland via interconnectie. Grotere 
weersafhankelijkheid van het aanbod leidt ertoe er een grotere behoefte komt aan korte en 
lange termijn flexibiliteit.  
2. De transitie zal de vraag naar elektriciteit in volume en profiel doen veranderen. 
Elektrificatie is voor de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit een mogelijke route voor 
verduurzaming. De omvang en snelheid van elektrificatie hebben een grote invloed op de 
werking van het elektriciteitssysteem. Het toepassen van hybride oplossingen, inclusief allerlei 
vormen van buffering, kan significant bijdragen aan de benodigde flexibiliteit.  
3. Hernieuwbaar opgewekte elektriciteit zal ingevoed en onttrokken moeten kunnen worden 
op het net. Dat stelt netbeheerders voor de uitdaging om tegen zo laag mogelijke kosten 
nieuwe bronnen en additionele elektrificatie te faciliteren door o.a. toereikende 
netcapaciteiten te bieden. Het stelt overheden voor de taak om dit ruimtelijk goed in te 
passen. Infrastructuren voor het transporteren, converteren en opslaan van elektriciteit, 
aardgas, biogas, waterstof, CO2 en warmte zullen ook op elkaar afgestemd moeten worden.  
  



 

C5.6 Elektriciteitssysteem en infrastructuur  
De transitie heeft grote gevolgen voor markten. Er is sprake van nieuwe markten die nog tot 
wasdom moeten komen en van bestaande markten die zullen gaan veranderen. De 
sectortafels hebben aandacht gevraagd voor keuzes die de overheid zal moeten maken 
betreffende de ordening van bestaande en nieuwe markten. Daarbij is specifiek aandacht 
nodig voor de omgang met toekomstige infrastructuur voor CO2, waterstof en warmte. 
Naarmate de transitie vordert, krijgen de verschillende markten, waaronder die voor 
elektriciteit en gas, in toenemende mate met elkaar te maken. Systemen integreren in een 
samenspel van elektronen en moleculen. Het ordeningsvraagstuk speelt daarmee niet alleen  
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binnen sectoren, maar snijdt ook dwars door de sectoren heen. In D1 staat een nadere 
beschrijving van de ontwikkelingsagenda voor systeemintegratie. 
 
 

a. Flexibiliteit kan komen uit interconnectie, demand side response (waaronder 
hybridisering), opslag en regelbare productie. Technologieneutraliteit is hierbij het 
uitgangspunt. Er wordt onderscheid gemaakt in een behoefte aan korte termijn 
flexibiliteit (<48 uur) en in lange termijn flexibiliteit (>48 uur). De analyse en 
inventarisatie van opties laten zien dat er met de ontwikkelingen in het 
energiesysteem die mede in dit Klimaatakkoord worden voorzien (met name 
elektrificatie in de industrie, transport, gebouwde omgeving en de landbouw), in 
potentie voldoende opties beschikbaar komen om de korte termijn flexibiliteitsvraag 
op te vangen. Een goede facilitering van marktpartijen op gebied van de 
datavoorziening is daarbij belangrijk. Monitoring moet inzicht bieden of deze opties 
zich daadwerkelijk volgens plan ontwikkelen en of deze opties technisch en 
commercieel in staat zijn flexibel te worden ingezet. Ter invulling van de lange termijn 
flexibiliteit is een mix van de verschillende bronnen van flexibiliteit nodig. Onder 
bepaalde scenario’s gebaseerd op een aantal aannames93 is naar schatting 15 tot 17 
GW regelbare capaciteit (langdurige demand side response uit bijvoorbeeld hybride 
systemen, interconnectie, grootschalige opslag en regelbare productie) nodig bij een 
gemiddeld weerjaar. In een extreem weerjaar is een aantal GW meer nodig. Verder is 
bij deze modelaannames de benodigde CO2-vrije regelbare productie in 2030 
ingeschat op 17 TWh en voor niet CO2-vrije productie op 27 TWh. De monitoring richt 
zich op a) de geïnstalleerde en geplande capaciteit (CO2-vrije) regelbare 
productiecapaciteit en de verwachte beschikbaarheid en inzet van deze capaciteit bij 
de voorziene toekomstige marktomstandigheden, b) de ontwikkeling van demand side 
response, c) buffering en d) de ontwikkelingen in het buitenland. Door de verdere 
groei van elektrificatie en door de steeds kleinere emissieruimte zal de behoefte aan 
CO2-vrije regelbare productie verder stijgen. Het elektriciteitssysteem kan op een 
aantal manieren met CO2–vrije regelbare productie worden gevoed: met elektriciteit 
uit CO2-vrije waterstof of uit andere hernieuwbare bronnen zoals biomassa en groen 
gas, uit kernenergie, of uit fossiele bronnen waarbij CO2 wordt afgevangen. De 
verschillende technologische oplossingen kennen verschillende realisatietermijnen, 
kosten, maatschappelijk draagvlak en andere karakteristieken waardoor ze in meer of 
mindere mate realistisch zijn voor de periode tot 2030. Biomassa kan verschillende 
toepassingen krijgen, in hoofdstuk D2 over biomassa wordt hier dieper op ingegaan.  

 
Afspraken  

a. De Rijksoverheid zal in 2020, mede op basis van de input uit dit Klimaatakkoord en 
met stakeholders, een integrale aanpak uitbrengen waarin wordt ingegaan op de 
belangrijkste keuzes die op systeemniveau aan de orde zijn. Hierin wordt o.a. 
ingegaan op CO2-vrij regelbaar vermogen.  

i Vanuit de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) wordt in de meerjarige missie 
gedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) ingezet op onder meer de (door-
)ontwikkeling van flexibiliteitsopties die vraag en aanbod (op alle relevante 
tijdschalen) in balans brengen. Hierbij wordt synergie gezocht met de 
ontwikkelingsagenda voor systeemintegratie en de uitvoeringsagenda waterstof. 

 



 

C5.7 Waterstof  
Stringente klimaateisen, 49% minder broeikasgassen in 2030 en rond 100% in 2050, vragen 
om een drastische verandering van het energiesysteem en het industrie- en 
grondstoffensysteem. Nederland kan, dankzij zijn omvangrijke procesindustrie, geografische 
voordelen en gaskennis en -infrastructuur, door deze transitie proactief aan te pakken een 
onderscheidende clean-tech-industrie en kennispositie opbouwen die blijvende waarde 
toevoegt aan de Nederlandse economie. Deze twee overwegingen vormen de basis voor een 
programmatische en gefaseerde ontwikkeling van een waterstofsysteem, dat een aantal 
wezenlijke functies in een CO2-vrije energie- en grondstoffenhuishouding gaat vervullen.  
 
Waterstof in een CO2-vrije energie- en grondstoffenhuishouding  
Op de middellange (2030) en lange (2050) termijn zal waterstof een aantal cruciale functies 
in het energie- en grondstoffensysteem moeten en kunnen vervullen. Het gaat daarbij met 
name om:  
1. CO2-vrije feedstock voor de procesindustrie. Waterstof wordt nu al veel gebruikt (ca. 100 
PJ omgerekend naar energiewaarde), en de behoefte zal groeien door nieuwe duurzame  
chemische processen. Deze feedstock zal op termijn CO2-vrije waterstof moeten zijn. 
Hiervoor is geen alternatief.  
2. CO2-vrije energiedragers voor hogetemperatuurwarmte voor de procesindustrie. 
Alternatieven voor temperaturen boven ca. 600 graden zijn beperkt.  
3. Regelbaar CO2-vrij vermogen, energieopslag voor langere perioden, en energietransport 
over langere afstanden. Deze zijn nodig in een energievoorziening waarin het aandeel niet 
regelbare weersafhankelijke duurzame energiebronnen sterk toeneemt en waar de bronnen 
(Wind op Zee) zich op grote afstand van de gebruiker bevinden. Die behoeften zullen vooral 
vanaf circa 2030 gaan toenemen.  
4. Mobiliteit, met name personenvervoer voor grotere afstanden en wegtransport als focus 
richting 2025. Als belangrijke opties voor de wat langere termijn (richting 2030) zijn zwaar 
wegtransport over lange afstanden, scheepvaart en rail nadrukkelijk in beeld. We zetten naast 
batterij-elektrisch vervoer sterk op waterstof in als onderdeel van het beleid dat zich richt op 
0-emissie mobiliteit. Belangrijk is daarbij de transitie van grijze naar groene waterstof.  
5. Gebouwde omgeving, mogelijk voor gebouwen en wijken die om verschillende redenen 
moeilijk op andere wijze te verduurzamen zijn.  
 
De mate waarin en het tempo waarmee ook ten behoeve van deze functies een vraag naar 
waterstof zal ontstaan, hangt onder meer af van de beschikbaarheid en kosteneffectiviteit van 
alternatieve manieren om aan de gevraagde functies te voldoen. Alleen al gegeven de eerste 
drie genoemde functies is waterstof – puur als H2 en/of gebonden aan zogeheten ‘dragers’ – 
een robuuste oplossing in het ‘eindbeeld’ van een CO2-vrije energie- en 
grondstoffenhuishouding. Nederland heeft een goede uitgangspositie om een rol voor 
waterstof voor te bereiden met zijn omvangrijke procesindustrie, die al ca. 100 PJ waterstof 
gebruikt, zijn grote potentieel voor wind op de Noordzee en zijn gasinfrastructuur en -kennis. 
Waterstof geeft de mogelijkheid om grote hoeveelheden duurzame energie op 
kosteneffectieve manier in het systeem te passen en om nieuwe circulaire processen en 
waardeketens in de Nederlandse economie op te bouwen. Binnen alle industriële clusters 
bereiden marktpartijen zich voor op een groeiende rol voor waterstof; met studies, 
ontwikkeling van business-cases en voorgenomen investeringen. De plannen voor groene 
waterstof tellen op tot een totale ambitie voor 2025 van meer dan 800 MW 
electrolyservermogen en 15 kiloton uit biogene brandstoffen. Daarnaast wordt er op 
internationale schaal heel veel aandacht besteed aan waterstof als klimaatneutrale 
energiedrager. De verwachting is dat op termijn een omvangrijke internationale 
waterstofmarkt zal ontstaan, waarop Nederland een sterke rol kan spelen.  
De noodzaak om te werken aan waterstof blijkt ook uit de vraagontwikkeling. In het kader 
van het klimaatakkoordproces is de potentiële vraag naar waterstof in kaart gebracht. Hieruit 
volgt dat er in 2030 alleen al aan de kust een grote potentiële vraag naar waterstof is voor 
industriële toepassingen (circa 125 tot 213 PJ). Het industriecluster Chemelot in Limburg kent 
een potentiële vraag naar waterstof van circa 25 tot 40 PJ. Daarnaast kan aan de kust een 
aanvullende vraag naar waterstof ontstaan voor elektriciteitsproductie. De daadwerkelijke 



vraag in 2030 is mede afhankelijk van de ontwikkeling van prikkels voor de industrie om te 
verduurzamen en van prikkels voor duurzame en CO2-vrije elektriciteitsproductie.  
 
Waterstofbronnen  
Het streven is om zoveel mogelijk in te zetten op groene waterstof, voornamelijk op basis van 
elektrolyse geproduceerd uit duurzame elektriciteit, maar ook op basis van biogene 
grondstoffen, mits duurzaam geproduceerd. Er moet voor gezorgd worden dat de inzet van 
blauwe waterstof – geproduceerd uit aardgas met afvang van CO2 – optimaal bijdraagt aan 
de ontwikkeling van een breder waterstofsysteem, zonder de groei van groene waterstof te 
belemmeren. 
 
Op grond van internationale plannen en ontwikkelingen lijkt het waarschijnlijk dat er een 
mondiale waterstofmarkt zal ontstaan die zowel blauwe als groene waterstof omvat. Via 
certificering is differentiatie naar carbon footprint altijd mogelijk.  
 
Waterstofprogramma  
In het kader van dit Klimaatakkoord zal gestart worden met een substantieel 
waterstofprogramma. Dat programma zal zich primair richten op het ontsluiten van het 
aanbod van groene waterstof, de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur en de 
samenwerking met diverse sectorprogramma’s, en het faciliteren van lopende initiatieven en 
projecten. Vanuit dit programma kan ook de synergie tussen infrastructuur en het gebruik 
van waterstof worden bevorderd.  
Het is cruciaal dat dit programma zich al op korte termijn gaat richten op de stapsgewijze 
opschaling van de productie van groene waterstof uit duurzame elektriciteit. De redenen 
daarvoor zijn:  
• De noodzakelijke grootschalige productie van groene waterstof vraagt om een snelle 
prijsreductie van elektrolysers en de prijs van duurzame elektriciteit. Voor de elektrolysers 
moet (en kan naar verwachting van betrokken marktpartijen) door opschaling tot 2030 een 
reductie van 65% op de capex van elektrolysers gerealiseerd worden, van ca. € 100 miljoen 
per 100 MW nu naar € 35 miljoen per 100 MW bij opschaling naar 3-4 GW aan geïnstalleerd 
electrolysevermogen94. Gekoppeld aan de verwachtingen ten aanzien van de kosten van 
duurzame elektriciteitsopwekking kan groene waterstof op termijn concurrerend worden.  
• Om de groeiende vraag naar groene waterstof te accommoderen, is voldoende duurzame 
elektriciteit nodig. Daarbij is aandacht gewenst voor een zekere koppeling tussen de groei van 
elektrolysecapaciteit en groei van Wind op Zee. Hierbij moet ook worden nagedacht op welke 
wijze de capaciteit, inzet en locaties van elektrolyse-installaties kunnen bijdragen aan de 
inpassing van duurzame elektriciteit in het energiesysteem. De consequenties voor de 
infrastructuur worden meegenomen in de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 die 
Gasunie en TenneT in 2020 zullen uitvoeren.  
• Gezien de uitstekende uitgangspositie van Nederland voor de productie en inzet van 
waterstof kan Nederland een leidende positie op dit gebied gaan vervullen als ons land 
vooropgaat in die ontwikkeling.  
 
Ambitie van dit programma is om in 2030 3-4 GW aan geïnstalleerd vermogen aan 
elektrolysers te hebben gerealiseerd, waarbij de ontwikkeling in de pas moet lopen met de 
extra groei van het aandeel duurzame elektriciteit.  
Daarnaast zal het programma zich richten op de ontwikkeling van een optimale 
waterstofinfrastructuur. In de periode tot 2025 zal in de verschillende industriële clusters en 
energieclusters naar verwachting een behoefte aan regionale infrastructuur voor waterstof 
ontstaan. Bij een geïnstalleerd vermogen van 3-4 GW ontstaat ook de behoefte aan opslag 
van waterstof en aan koppeling van verschillende clusters. Dit kan grotendeels met 
(aangepaste) bestaande aardgasinfrastructuur. Op basis hiervan zullen de komende jaren 
voorbereidingen worden getroffen voor het realiseren van een landelijke basisinfrastructuur 
voor waterstof (transport en opslag).  
 
Het programma richt zich niet rechtstreeks op de ontwikkeling van de vraag naar waterstof; 
die taak ligt veel meer bij de verschillende sectorprogramma’s. Wel zal nauw met deze 
sectorprogramma’s worden samengewerkt om te bekijken hoe de verwachte vraag zich gaat 
ontwikkelen en wat er vanuit het waterstof programma nodig is om deze vraag verder te 
ontwikkelen. 



 
Tot 2030 worden er in dit programma de volgende fases en doelen onderscheiden:  
• 2019-2021: Voorbereidend programma voor de uitrol van waterstof, met de vele lopende 
initiatieven en projecten als vertrekpunt, af te sluiten met een evaluatie ten behoeve van de 
nadere invulling en doelen van de volgende fases. Eind 2021 wordt besloten over de 
definitieve inrichting van de vervolgfase en over de omvang van de opschaling na 2030.  
• 2022-2025: Op basis van de resultaten van de eerste fase, met name als de kostendaling 
van elektrolyse en het commitment van de betrokken partijen daar voldoende basis voor 
bieden, opschaling naar zo mogelijk 500 MW geïnstalleerde elektrolysecapaciteit, in 
combinatie met ontwikkeling van waterstofvraag en regionale infrastructuur, en koppeling van 
de verschillende clusters. In 2025 wordt besloten over de definitieve inrichting van de 
vervolgfase.  
• 2026-2030: Opschaling naar 3-4 GW geïnstalleerde elektrolysecapaciteit, koppeling aan 
opslaglocaties, uitbouw infrastructuur, onder meer onder voorwaarde van de extra groei van 
duurzame elektriciteit.  
 
In het voorbereidende programma voor de periode 2019 tot en met 2021 worden in ieder 
geval de volgende onderdelen opgenomen:  
• In samenwerking met diverse innovatie- en sectorprogramma’s moet gekeken worden hoe 
het in het kader van het Klimaatakkoord in te zetten instrumentarium gericht op 
emissiereductie, met name in de industrie, optimaal bijdraagt aan de uitrol en inzet van 
waterstof.  
• Onderzoek, innovatie, ontwikkeling en demofaciliteiten (ordegrootte 20-30 MW) voor 
verschillende waterstofketens, met oog voor differentiatie naar gevraagde kwaliteiten 
(‘specs’) voor de verschillende toepassingen.  
• Gezamenlijk monitoren van de ontwikkeling van de businesscase voor elektrolyse en 
onderzoek naar op welke termijn welk instrument kan bijdragen aan de opschaling en 
kostenreductie van elektrolysecapaciteit.  
• Onderzoeken van de vraagontwikkeling naar waterstof en de consequenties daarvan voor de 
plan- en besluitvorming voor de ontwikkeling en realisatie van de hiervoor benodigde extra 
duurzame opwekcapaciteit. Dit onderzoek is medebepalend voor de besluitvorming in 2021 
over extra wind op zee. (zie C5.10)  
• Bepalen van de benodigde transport- en opslaginfrastructuur en de benodigde financiering 
daarvoor.  
• Ontwikkeling van een (EU) waterstof-certificatiesysteem zodat verschillende kwaliteiten in 
de markt onderscheiden kunnen worden.  
• In het kader van de in 2020 te formuleren visie op de marktordeningsvraagstukken van de 
energietransitie zal er duidelijkheid worden gegeven over waterstof als energiedrager.  
• Onderzocht zal worden hoe wettelijke en regulatorische ruimte gecreëerd kan worden voor 
experimenten om regionale en landelijke netbeheerders ervaring op te laten doen op het 
gebied van transport en distributie van waterstof en hiervoor de benodigde investeringen te 
kunnen doen, bijvoorbeeld via de AMvB tijdelijke taken.  
• De netbeheerders zullen in dat geval in samenwerking met marktpartijen 
waterstofpilotprojecten starten, met als doel om samen een werkbare keten te onderzoeken.  
 
De overheid draagt circa € 30-40 miljoen per jaar extra bij voor demofaciliteiten en pilots uit 
de middelen van de Klimaatenvelop voor de industrie en elektriciteit, waar mogelijk via 
bestaande regelingen en financieringsmogelijkheden. Ook voor innovatieprogramma’s wordt 
gezocht naar synergie met inzet op elektrochemische conversie. Opname in de SDE++ is aan 
de orde op het moment dat waterstof qua kostprijs concurrerend is met andere opties in de 
regeling. Partijen zeggen toe alle hiervoor benodigde informatie en inzichten te delen met de 
Rijksoverheid. Mede op basis van deze informatie zal als onderdeel van de vormgeving van de 
SDE++ regeling de kostprijsontwikkeling van waterstof jaarlijks worden bezien.  
 
Zo’n programma zou moeten bestaan uit een landelijke component als het gaat om de 
realisatie van de noodzakelijke randvoorwaarden, maar ook uit regionale deelprogramma’s 
met een maatwerk-aanpak per industriecluster en omliggend verzorgingsgebied. Daarnaast 
zet de overheid in op internationale samenwerking voor de ontwikkeling van waterstof en in 
lijn hiermee ontsluiten van fondsen via diverse EU-programma’s.  



Een aldus gefaseerd programma behelst samenwerking tussen sleutelpartijen (overheden, 
marktpartijen, kennisinstellingen, netwerkbedrijven en maatschappelijke organisaties), zodat 
de ontwikkeling van een waterstofsysteem gecoördineerd vorm kan krijgen. 
 

C5.8 Instrumentarium  
Afspraken  
Partijen komen overeen dat: 

b. De Demonstratieregeling Energie-Innovatie (DEI) zoveel mogelijk wordt verbreed van 
een regeling voor alleen energiebesparing en hernieuwbare energieproductie naar een 
regeling waarbij alle CO2-reducerende opties ondersteund worden, in lijn met de 
reikwijdte van de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) die bij het 
Klimaatakkoord wordt vastgesteld. Daarbij worden met de DEI tevens innovaties 
gestimuleerd die bijdragen aan de flexibilisering van het energiesysteem (waaronder 
waterstof) en innovaties met als doel tot een betere ruimtelijke inpassing te komen. 
Zoals tevens aangeven in de afspraken over waterstof, is daar circa € 30-40 miljoen 
per jaar extra voor beschikbaar.  

h.   De volgende bedragen jaarlijks additioneel vanuit de Rijksoverheid beschikbaar zijn         
voor de ondersteuning van innovatie voor de genoemde thema’s, waarbij het overgrote 
deel zal worden benut voor pilots en demo’s.  
 

 
 
Het totaalbedrag is leidend. Afhankelijk van de concrete aanvragen van partijen kan 

worden besloten om de onderlinge verdeling te wijzigen. Daarnaast zal periodiek worden 
geëvalueerd of herijking van de genoemde thema’s nodig is met het oog op de opgave 
richting 2030 en 2050. Daarbij zal in ieder geval worden bezien of het wenselijk is om een 
deel van de middelen te benutten voor extra inzet op kostenreductie, met het oog op 
aflopende middelen vanuit de HER voor hernieuwbare elektriciteit. 
 
C5.9 Ruimtelijke inpassing => Niet  

C5.10 Hogere ambities voor 2030 => Niet 
 

D Cross-sectorale samenhang  
 

D1 Systeemintegratie  
Visievorming (op energiedragers en benodigde infrastructuur) 
Met de invoering van de Omgevingswet vervalt het instrument ‘structuurvisie’. Hiervoor in de 
plaats komt het kerninstrument ‘programma’, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het 
beleid uit een omgevingsvisie. De Rijksoverheid neemt begin 2019 het voortouw in het 
opstellen van zo’n ‘programma’ gericht op de ruimtelijke planning van en het maken van 
ruimtelijke reserveringen voor de energiehoofdstructuur op nationale schaal. Dit programma 
is dan als het ware de opvolger van het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEVIII) en 
mogelijk ook (delen van) andere structuurvisies.  
De Rijksoverheid betrekt hierbij de decentrale overheden, netbeheerders en andere relevante 
partijen. Vanwege de sterke afhankelijkheden tussen verschillende energievormen 
(elektriciteit, H2, aardgas, hernieuwbare gassen, CO2, warmte) en de toenemende noodzaak 
voor opslag en conversie ook op nationale schaal, ligt het voor de hand dat er meer 
ruimtelijke zaken in worden opgenomen dan alleen ruimtereserveringen voor het transport 
van elektriciteit. Wat precies de scope ervan zal zijn, en hoe de totstandkoming het beste 
georganiseerd kan worden wordt begin 2019 verder uitgewerkt. Belangrijk aandachtspunt 
hierbij is ook de samenhang met het programma Noordzee, het programma Bodem en 
Ondergrond en andere relevante programma’s. 
 



Keuzes in ordening en regulering 
In 2020 stelt de Rijksoverheid, mede op basis van input van partijen aan de tafels en 
stakeholders, een brede visie marktordening & energietransitie vast, inclusief beleidsagenda 
richting 2030. Hierin wordt vanuit een systeemperspectief ingegaan op de ordening, 
regulering en bekostiging van nieuwe infrastructuur voor met name warmte, waterstof en 
CO2; rekening houdend met de implicaties voor gas en elektriciteitsnetwerken en ruimtelijke 
impact en vertrekkend vanuit scenario’s voor 2030 en 2050. 
 

 
 
D2 Biomassa  => niet 
 

D3 Integrale kennis- en innovatieagenda  
Matrix kennis- en innovatieagenda  
In de hierna volgende matrix zijn meerdere MMIP’s en deelprogramma’s opgenomen die 
dwarsverbanden hebben met andere sectoren c.q. de missies en MMIP’s van die sectoren. 
Voorbeelden zijn onder andere elektrochemische conversie (w.o. waterstof), geothermie, 
maatschappelijk draagvlak, biomassa, sociale innovatie en digitalisering. In de uitwerking van 
de governance van de IKIA en de MMIP’s is speciale aandacht nodig voor de wijze waarop met 
deze crossovers kan worden omgegaan. Zo is het denkbaar dat er enkele cross-sectorale 
innovatieprogramma’s worden ingericht rondom bepaalde crossovers, zoals bijvoorbeeld 
elektrochemische conversie (w.o. waterstof) en geothermie. 
 



 
  



 
 
MMIP 1. Hernieuwbare elektriciteit op zee. MMIP 1 richt zich op het mogelijk maken van 
de benodigde schaalsprong voor hernieuwbare elektriciteit op zee. De nadruk ligt op offshore 



windenergie, maar het programma is ook gericht op de ontwikkeling van offshore zonne-
energie als oplossing met groot potentieel voor de langere termijn.  
Voor een succesvolle implementatie van grootschalige offshore windenergie liggen de 
innovatieopgaven in het oplossen van knelpunten met betrekking tot hoge kosten, uitroltempo, 
offshore ruimtegebruik, veiligheid (zoals scheepvaart), ecologie en integratie van zeer grote 
hoeveelheden elektriciteit in het energiesysteem. Bij vraagstukken over integratie in het 
energiesysteem is nauwe samenwerking beoogt met het MMIP 13 Een robuust en maatschappelijk 
gedragen energiesysteem. Dit betreft vooral oplossingen die een directe relatie hebben met de 
offshore windparken, zoals opslag en conversie van energie op zee, naar bijvoorbeeld waterstof.  
Voor offshore zonnestroomsystemen ligt de uitdaging in het aantonen van de technische, 
ecologische en economische haalbaarheid en het ontwikkelen en testen van concepten voor 
drijvende installaties. Daarbij spelen de combinaties met offshore windenergie en andere 
functies een belangrijke rol. 
 
MMIP 6. Sluiting van industriële ketens. Dit programma richt zich op duurzame vernieuwing 
van integrale waardeketens met nieuwe productieprocessen, hergebruik van materialen en 
grondstoffen, onderdelen of producten en het creëren van nieuwe materialen en producten die 
circulariteit faciliteren. Het draagt bij aan de versnelde ontwikkeling en implementatie van 
innovaties voor tenminste 80% circulaire en duurzame waardeketens in 2050. In 2030 worden 
50% minder primaire grondstoffen gebruikt. De nadruk ligt op de sluiting van de koolstofketen. 
Waar nieuwe koolstofhoudende grondstoffen nodig zijn kan onder andere biomassa worden 
ingezet. Er zijn vier programmadelen:  
In Circulaire grondstoffen en producten worden kennis en innovaties ontwikkeld voor 
omzetting van CO2 en CO uit proces- en verbrandingsgassen naar grondstoffen en producten 
(CCU), (plus eventueel Direct Air Capture, DAC). Daarnaast worden processen ontwikkeld 
voor voorbewerking en chemische recycling van afval en plastic, en voor het sluiten van de 
non-ferro metaalketen via karakterisering, scheiding en recycling. In biomassa gebaseerde 
grondstoffen en producten worden routes voor hoogwaardige, onderscheidende inzet 
onderzocht. Doel is om suppletie met 20% niet-fossiele koolstof toepasbaar te maken voor 
kringloopsluiting waar dat op een andere manier niet mogelijk is. Parallel wordt onderzoek 
gedaan naar ontwerp van optimaal duurzame circulaire waardeketens met minimale koolstof 
footprint, cascadering, en nieuwe businessmodellen. Ten behoeve van het succes en de 
snelheid van de omwenteling is er aandacht voor maatschappelijke acceptatie, gedrag en 
economische inbedding. Om de CO2-emissiereductiedoelstelling op korte termijn te kunnen 
halen is een vierde programmadeel gewijd aan toepassing van CCS. Hierin zijn alle 
activiteiten gericht op het versneld en kosteneffectief inzetten van CCS bij bestaande 
installaties, bijvoorbeeld bij de productie van blauwe waterstof. Onderwerpen zijn 
procesintegratie en optimalisatie van het afvangproces; transport, opslag en slimme 
monitoring, en maatschappelijke en systeemvragen. 
 
MMIP 8. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen. Dit programma is 
gericht op de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale 
productieprocessen in 2050, optimaal geëlektrificeerd en volledig geïntegreerd in het duurzame 
energiesysteem. Industriële processen worden waar mogelijk elektrisch aangedreven, maken 
gebruik van klimaatneutrale (circulaire) grondstoffen en vervullen een belangrijke rol bij de 
levering klimaatneutrale secundaire grondstoffen, energiedragers, eindproducten, flexibiliteit en 
energieopslag. In 2030 is de industrie in staat het variabele vermogen aan duurzame elektriciteit 
volledig op te nemen.  
Uitdagingen zijn kostenreductie en opschaling elektrische waterstofproductie en de 
ontwikkeling van klimaatneutrale brandstoffen en moleculen (in samenwerking met MMIP 13). 
Ontwikkeling van elektrische apparaten en elektrisch aangedreven processen vergroten de 
mogelijkheden voor elektrificatie. Combinatie met digitalisering biedt daarnaast richting 2050 
kansen voor decentrale productieprocessen. Hiervoor is nieuw kennis over veiligheid en 
proces control nodig. Parallel wordt onderzoek gedaan naar maatschappelijke en 
systeemimplicaties van industriële elektrificatie en wordt nadrukkelijk gestuurd op radicale 
procesvernieuwing en disruptieve innovaties die na 2030 het verschil moeten gaan maken. 
  



D4 Arbeidsmarkt & Scholing  
 
Elektriciteit. In de elektriciteitssector kampen vooral netbeheerders en betrokkenen bij Wind 
op Zee met schaarste aan arbeidskrachten. Werkgevers en werknemers in die nieuwe 
(deel)sector spreken daarnaast af een gezamenlijke agenda te ontwikkelen, gericht op het 
verzilveren van (werkgelegenheids)kansen, goede arbeidsvoorwaarden en een arbocatalogus 
die past bij het werk. Zij richten daarbij een platform op voor gestructureerd overleg tussen 
sociale partners (mogelijk aangevuld met andere stakeholders) over arbeidsvoorwaarden, -
verhoudingen en -omstandigheden. Baanverlies gaat een rol spelen in kolen- en mogelijk 
gascentrales. Actieve begeleiding en scholing naar ander werk is wenselijk. Waar dat mogelijk 
is, gebeurt dat bij voorkeur naar (duurzame banen in) sectoren waar werkgelegenheid 
ontstaat om zo tekorten te verminderen. Voor technici zijn er kansen in de aanleg van een 
duurzame energie-infrastructuur gebaseerd op elektrificatie en in de toekomst waterstof en 
groen gas De Topsector Energie heeft met CAREER een landelijk platform gerealiseerd  
waar publiek-private en sociale partners samenwerken aan het arbeidsmarkt- en 
scholingsvraagstuk rondom offshore wind.  
 
D5 Bevordering draagvlak => niet 
 

D6 Ruimte  
Verdere ruimtelijke uitwerking van maatregelen 

b. Met de invoering van de Omgevingswet vervalt het instrument ‘structuurvisie’, 
hiervoor in de plaats komt het kerninstrument ‘programma’, waarmee uitvoering 
wordt gegeven aan het beleid uit een omgevingsvisie. De Rijksoverheid neemt begin 
2019 het voortouw in het opstellen van zo’n ‘programma’ gericht op de ruimtelijke 
planning van en het maken van ruimtelijke reserveringen voor de 
energiehoofdstructuur op nationale schaal. Dit programma is dan als het ware de 
opvolger van het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEVIII) en mogelijk ook 
(delen van) andere structuurvisies. De Rijksoverheid betrekt hierbij de decentrale 
overheden, netbeheerders en andere relevante partijen. Vanwege de sterke 
afhankelijkheden tussen verschillende energievormen (elektriciteit, waterstof, 
aardgas, hernieuwbare gassen, CO2, warmte) en de toenemende noodzaak voor 
opslag en conversie ook op nationale schaal, ligt het voor de hand dat er meer 
ruimtelijke zaken in worden opgenomen dan alleen ruimtereserveringen voor het 
transport van elektriciteit. Wat precies de scope ervan zal zijn, en hoe de 
totstandkoming het beste georganiseerd kan worden wordt begin 2019 verder 
uitgewerkt. Belangrijk aandachtspunt hierbij is ook de samenhang met het programma 
Noordzee, het programma Bodem en Ondergrond en andere relevante programma’s. 
Het programma sluit aan op de keuzes die in de Rijksvisie marktordening 
energietransitie worden gemaakt (zie hoofdstuk D1 ). De gewenste infrastructuur 
zoals deze voortkomt uit de Regionale Energie Strategieën, en de 
infrastructuurverkenning van de netbeheerders (zie hoofdstuk D1) vormt belangrijke 
input voor dit programma. Voor een goede afstemming is continue wisselwerking 
tussen de verschillende sporen van belang.  
 

D7 Regionale Energie Strategie (RES)  
De RES is primair bedoeld om invulling te geven aan de opgaven van de tafels Gebouwde 
omgeving en Elektriciteit. In de RES kunnen op initiatief van de regio, al dan niet op 
uitnodiging van sectoren, ook (ruimtelijke) maatregelen op het gebied van mobiliteit, 
industrie en landbouw worden meegenomen. Voor mobiliteit kan er bijvoorbeeld gedacht 
worden aan het goed inpassen van de laadinfrastructuur en de ruimtelijke consequenties van 
zero-emissie stadslogistiek. Voor industrie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aanlanding 
van wind op zee nabij industriële clusters en transport en opslag van waterstof en andere 
duurzame gassen en grondstoffen. In de handreiking staan meer voorbeelden uitgewerkt. De 
regio kan zelf het beste bepalen welke maatschappelijke opgaven relevant zijn om een 
integrale gebiedsafweging te kunnen garanderen. 



 

D8 Financiering door de markt => Niet 
 

D9 Uitgangspunten uitwerking Verbreding SDE+  

 

 

D10 Een voorbeeldrol voor de Rijksoverheid => Waterstof niet als onderwerp opgenomen in 
dit deelhoofdstuk. 

 


