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Inzet netbeheerders commissiedebat industrie 

Verduurzaming van de industrie is van groot belang voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Deze 

verduurzaming leidt tot een verdere reductie in het gebruik van aardgas, en een toename van de vraag naar 

elektriciteit en waterstof. Als gevolg hiervan is er ook meer energie-infrastructuur nodig. Echter waar wanneer welke 

energie-infrastructuur nodig is, blijft mede door geopolitieke en beleidsmatige ontwikkelingen onduidelijk. Wij 

roepen u dan ook op om verdere richting te geven aan de nationale industriepolitiek. 

 

Inzicht in verduurzamings- en uitbreidingsplannen en programmatische aanpak 

noodzakelijke voorwaarde voor realiseren van nieuwe energie-infrastructuur 
De industriële energievraag neemt astronomische proporties aan.. De verhoging van de reductiedoelstellingen en 

geopolitieke ontwikkelingen zorgen er bovendien voor de dat de benodigde infrastructuur eerder gerealiseerd moet 

worden. Hoewel de totale verduurzamingsvraag van de industrie langzaamaan duidelijker wordt, blijft er veel 

onduidelijkheid over wie, wat, waar, wanneer precies nodig heeft. Op dit moment zijn de opgestelde CES'sen niet 

voldoende concreet. En dat zorgt voor een onwerkbare situatie: netbeheerders kunnen niet alles in een keer 

oplossen. Energie-infrastructuur wordt voor de lange termijn aangelegd, wat betekent dat de netbeheerders vooruit 

moeten kunnen kijken naar de energievraag en energiedrager(s), van o.a. de industrie. Inzicht in de benodigdheden 

op de lange termijn, een doorkijk naar 2050, en welk energiesysteem en bijbehorende inrichting van Nederland 

daarbij hoort is hiervoor noodzakelijk.  

 

Om perspectief te houden op het realiseren van de belangrijkste doelstellingen is het belangrijk dat de benodigde 

infrastructuur en de behoefte aan nieuwe energievraag goed op elkaar aansluiten. Hiervoor zijn afgestemde 

planningen nodig oftewel: een programmatische aanpak. Een programmatische aanpak met regie van de 

overheden is komende jaren cruciaal om toe te werken naar een klimaatneutraal eindbeeld, waarin infra en 

energiebehoefte in balans zijn.  Met de volgenden maatregelen leggen we de basis voor deze programmatische 

aanpak: 

 

Delen van data als voorwaarde voor toegang tot nieuwe energie-infrastructuur 
De grootste uitdaging voor netbeheerders in de energietransitie is om te weten wanneer ze waar, wat moeten 

investeren. Hierbij gaan ze voor de energievraag uit van prognoses en sectorplannen, zoals de CES voor de 

industrie, die qua data zeer te wensen overlaten. Hierdoor is anticiperen voor netbeheerders heel moeilijk.  
 

De bedrijven die wel hun toekomstige energievraag delen met netbeheerders hebben niet meer zekerheid op de 

juiste, nieuwe infrastructuur dan de bedrijven die dit niet doen. Omdat ieder bedrijf recht heeft op een aansluiting 

op basis van wie het eerst komt wie het eerst maalt, of je nu wél of geen data deelt. Dit moet anders; partijen die 

wél inzicht geven zouden daarvoor een incentive moeten ontvangen. Stel daarom het delen van data over het 

gekozen transitiepad naar verduurzaming (en dus niet alleen het einddoel van CO2 reductie) als voorwaarde voor 

toegang tot nieuwe energie-infrastructuur. Bijvoorbeeld: 

- Maak het Data Safe House voor alle industriële bedrijven (zeker in de clusters) gratis beschikbaar en 

verplicht het jaarlijks invullen hiervan. Dan behoud je je recht op een nieuwe aansluiting op aanpassing 

daarvan. Wanneer bedrijven dit niet hebben gedaan dan heeft de netbeheerder grond om een verzwaring 

of nieuwe aansluitingen te weigeren.   

- Verbreed de verplichte tienjaarsprognose die bedrijven over hun energieprognose moeten invullen met 

een realistisch transitiepad; maak verduurzaming hier een integraal onderdeel van. Dit is juist van groot 

belang voor de industrie buiten de industriële clusters en het zogenaamde cluster 6. Wanneer bedrijven 

dit niet hebben gedaan dan heeft de netbeheerder grond om een verzwaring of nieuwe aansluitingen te 

weigeren.   
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Koppel (nieuwe) subsidies aan prioritering in MIEK en pMIEK 
Op basis van de opgeleverde data, samengevoegd in de CES, kunnen specifieke projecten een hogere prioritering 

krijgen via het MIEK en/of pMIEK. Versterk juist deze projecten door subsidies en financiële prikkels hieraan te 

koppelen. Hierdoor brengen we focus aan. In plaats van dat landelijke stimulering (regionale) afspraken en focus 

doorkruisen.  Aanvragen voor transportcapaciteit die geen onderdeel zijn van de planmatige aanpak (in termen van 

gewenste opleverdatum, locatie en volume) krijgen niet zonder meer support in termen van vergunning en/of 

subsidie. De overheden kunnen de voorwaarde stellen aan de verkrijging van vergunning en/of subsidie dat de 

aanvraag voor transportcapaciteit deel uitmaakt van een van de programma’s. 

 

Maatregelen met betrekking tot elektrificatie 
Integrale aanpak elektrificatie 

Er is een integrale benadering nodig voor elektrificatie, dat de clusters overstijgt. Dit is noodzakelijk om de 

21 GW wind op zee te gebruiken. Gebeurt dit niet dan zullen de business cases voor projectontwikkelaars 

om in te tekenen op WOZ tenders verslechteren en zal de capaciteit van de windmolenparken op zee 

vaker moeten worden teruggeschroefd omdat de opgewekte energie anders niet wordt gebruikt en het 

systeem daardoor wordt belast. Deze zogeheten curtailment kost veel maatschappelijk geld. 

 

Duurzame en efficiënte oplossingen 
Netbeheerders zien de afgelopen tijd dat er veel bedrijven hun processen elektrificeren via elektrische 

boilers. Daarbij valt het op dat de industriële warmtepomp nog onvoldoende wordt overwogen. Dat is 

jammer omdat de warmtepomp een efficiëntere en dus duurzamere oplossing is, die daarnaast ook nog 

eens een lagere impact heeft op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland maakt zich zorgen dat 

hierdoor veel minder bedrijven kunnen verduurzamen omdat het elektriciteitsnet straks vol zit. U kunt de 

minister vragen of hij dit signaal herkent? En of de minister bereid is om de toepassing van industriële 

warmtepompen te stimuleren, zoals bijvoorbeeld het onderzoeken of aanpassingen in de SDE++ nodig 

zijn meer bedrijven te stimuleren om te verduurzamen door middel van warmtepompen in plaats van 

boilers? 

 

Vergroot flexibiliteit door bewustwordingscampagne  

Vanwege de groei van duurzame bronnen (zon en wind) is na 2030 een groei van CO2 vrij regelbaar 

vermogen ten behoeve van de betrouwbaarheid van het toekomstig duurzamer wordende energiesysteem 

cruciaal. Benut de maatwerkafspraken om afspraken te maken omtrent flexibiliteit om vraag en aanbod 

van elektriciteit te matchen.  

Ook op dit moment kan de industrie de piekbelasting van het elektriciteitsnet verlagen wanneer de 

elektriciteitsafname wordt verschoven naar uren waarin capaciteit niet schaars is. Met een verbruik van 

circa 40 procent van de elektriciteit in Nederland is deze potentie ongekend groot en eigenlijk noodzakelijk 

in een toekomstig duurzaam energiesysteem. Deze potentie van Industrial Demand Side Response wordt 

nog onvoldoende gebruikt: veel bedrijven weten simpelweg niet dat dit bestaat. Stel een gezant aan die 

dit onder de aandacht gaat brengen bij bedrijven.  

 

Maatregelen met betrekking tot duurzame gassen 
 

Maak een roadmap voor vraagontwikkeling waterstof    

Voor veel industrie is het meenemen van waterstof als alternatief voor fossiele energiebronnen nu nog 

geen reële optie. Simpelweg omdat de waterstof en benodigde infrastructuur nu nog niet beschikbaar is. 

Het Rijk heeft de eerste belangrijke stappen gezet om tot een landelijke waterstofinfrastructuur te komen; 

continuering en versnelling hiervan is noodzakelijk. Een duidelijke roadmap over waar, wanneer, welke 

volumes aan waterstof beschikbaar komen voor de industriële clusters ontbreekt nog1. Dit zou 

investeringsrisico’s van bedrijven wegnemen die nu hun heil nog zoeken in elektrificatie. 

Maatwerkafspraken zouden hier een bijdragen kunnen leveren wanneer als onderdeel hiervan een keuze 

voor moleculen of elektronen expliciet wordt gemaakt. 

 

 
1 Zie ook: https://www.netbeheernederland.nl/nieuws/regionale-en-landelijke-uitrol-van-waterstof-richtlijnen-kansrijke-
initiatieven--1569 


