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Het veranderend energiesysteem vormt de ruggengraat voor de klimaatneutrale samenleving van de 

toekomst. Netbeheerders hebben de taak om de energie-infrastructuur aan te passen en te 

ontwikkelen om alle ontwikkelingen mogelijk te maken die bijdragen aan de energietransitie en aan 

een groeiende economie: duurzame energie, elektrisch vervoer, duurzaam verwarmde huizen, 

vergroening van de industrie, datacenters en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daar komt bij dat de 

netbeheerders het graag mogelijk maken om naast het werken aan de klimaatdoelen tegelijk de 

afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. 

De route naar een klimaatneutrale industrie in 2050 vergt een combinatie van investeringen in groene 

waterstof, groen gas, elektrificatie en CCS. Actie is nu nodig om de klimaatdoelen in 2030 en 2050 te 

bereiken. Het toekomstige energiesysteem vraagt hoge investeringen en een groter ruimtebeslag. De 

totale kosten zijn voor alle scenario’s in 2050 min of meer gelijk1. Een slimme combinatie van 

elektrificatie, CCS en gecentraliseerde waterstofproductie voegt de flexibiliteit van keuzes toe zodat er 

enerzijds duurzame groei kan ontstaan en lock-ins en stranded assets kunnen worden voorkomen.  

De aanleg van infrastructuur vergt concrete industrieplannen 

Het bestaan van meerdere verduurzamingsopties heeft echter een keerzijde, namelijk dat er geen 

keuzes gemaakt worden. Om de verduurzaming van de industrie tijdig te faciliteren met infrastructuur, 

is het noodzakelijk dat industriële partijen heldere verduurzamingsplannen aanleveren. Het informeren 

op hoofdlijnen is onvoldoende om infrastructuur te kunnen voorbereiden en investeringen te kunnen 

doen. Hierdoor ontstaat het risico dat de infrastructuur niet overal op tijd klaar is om verduurzaming te 

faciliteren. Wij vragen daarom aandacht voor de volgende punten: 

• Zorg dat alle industriële bedrijven netbeheerders vroegtijdig inzicht geven in hun 

verduurzamingsplannen. Zo plannen we de infrastructuur; 

 
1 II3050: het Energiesysteem van de toekomst (Gasunie, Tennet, NBNL). 
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• Tijdige en heldere maatwerkafspraken met industrieën zijn ook nodig om netbeheerders in staat 

te stellen de ingewikkelde puzzel van het gelijk laten oplopen van infrastructuur, vraag en 

aanbod in tijd en ruimte, goed te leggen; 

• Faciliteer de verduurzaming van de industrie door als overheid snel passende 

stimuleringsmaatregelen te bieden, zodat deze partijen investeringszekerheid hebben en meer 

concrete informatie kunnen aanleveren over de verduurzamingsmaatregelen; 

• Stimuleer bedrijven om technieken te kiezen die het elektriciteitsnet uitsparen, bijvoorbeeld via 

warmtepompen ipv elektrische boilers of met waterstof of groen gas. Zo sluiten we meer 

bedrijven aan; 

• Werk dit planmatig uit, samen met medeoverheden. Verwerk de plannen van de industrie en 

andere sectoren in regionale plannen met keuzes welke infrastructuur waar komt. Op landelijk 

niveau moet dit vorm krijgen in het Nationaal Programma Energiesysteem. 

 

Er is een regionale uitwerking van alle benodigde energieinfrastructuur nodig 

In de regio moet dit laatste uitgewerkt in een regionaal integraal energie infrastructuur plan. Hierin 

worden ruimtelijke plannen gemaakt voor de verduurzaming van de verschillende sectoren, waarbij 

gezocht wordt naar slimme locaties, het toepassen van efficiënte technieken, het uitwisselen van 

energie met andere sectoren en bedrijven, het combineren van verbruik met duurzame opwek of de 

inzet van andere energiedragers zoals groen gas en waterstof. Omdat in het toekomstige 

energiesysteem niet alles geëlektrificeerd kan worden, zal het regionaal afstemmen van nieuwe 

energiedragers een belangrijke stap zijn richting systeemintegratie en de decentrale industrie speelt 

hierin een belangrijke rol. 

Speciale aandacht van de overheid dient uit te gaan naar de zogenaamde Cluster 6 partijen. Circa 

30% van de CO₂-emissie van de industrie vindt  buiten de grotere industriële clusters plaats, namelijk 

bij regionaal verspreide industrie die verzameld is in de Cluster 6. Op 24 maart hebben industriële 

bedrijven, netbeheerders, energieproducenten en regionale overheden gezamenlijk de Cluster 

Energiestrategie van cluster zes (CES6) ontvangen. De overheid dient deze partijen op korte termijn 

te ondersteunen bij de uitwerking van hun plannen voor de verduurzaming. Dit is nodig zodat de 

plannen voor dit cluster voldoende concreet zijn zodat netbeheerders hiermee rekening kunnen 

houden bij de voorbereidingen voor infrastructuurontwikkeling.  

Belang meegroeien duurzame energievraag industrie met aanbod wind op zee 

Deze duidelijkheid over de duurzame elektriciteitsvraag van de industrie is extra relevant in het licht 

van het officiële besluit van het kabinet op 18 maart om de opgave voor wind op zee te verhogen met 

10,7 extra GW in 2030 bovenop de bestaande routekaarten waarmee het totale vermogen aan wind 

op zee uitkomt op 21 GW in 2030. TenneT is verheugd met deze ambitie en de duidelijkheid zodat 

we  verder kunnen gaan met de voorbereidende activiteiten zoals de ruimtelijke en 

vergunningprocedures en aanbesteding voor de projecten.   
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De elektriciteit die wordt opgewekt door de windparken op zee wordt naar land getransporteerd. 

Vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie en omdat grootschalige nieuwe uitbreidingen van het net op 

land voor 2030 niet realistisch zijn (het Investeringsplan van TenneT omvat veel uitbreidingen op land, 

maar niet om de 10.7GW diep landinwaarts te transporteren voor 2030), moet deze elektriciteit in de 

buurt van de aanlandingslocaties worden verbruikt, dit kan door nabij gelegen industrieclusters die 

hun productieprocessen hebben geëlektrificeerd of omzetting naar waterstof door een elektrolyse-

installatie op land. Maar dan moet deze energievraag vanuit de industrie er wel zijn. Blijft de 

energievraag achter op het aanbod van wind op zee dan komen de extra windparken op zee niet van 

de grond: er zal minder interesse zijn om in te schrijven in de tenders of marktpartijen zouden niet 

langer subsidievrij kunnen inbieden. Regie vanuit de overheid op de ontwikkeling van vraag in de 

industrie zou kunnen plaatsvinden door beleidsinstrumenten zoals subsidies, daarmee ontstaat regie 

op de hele keten: vraag, infrastructuur en aanbod. De Cluster Energiestrategie (CES-en) is hiervoor 

een goed begin, maar biedt nog onvoldoende zekerheden voor deze keten afhankelijkheid, dit zijn 

vooralsnog vooral ambities.  

 

Belang ontwikkeling flexibele energievraag 

Daarnaast is het belangrijk dat de energievraag van de industrie flexibel kan meebewegen met het 

aanbod van duurzame energie zodat de balans tussen vraag en aanbod gelijke tred houdt. 

Bijvoorbeeld op donkere en windstille dagen kan de productie, en daarmee de energievraag, worden 

verminderd zodat energie beschikbaar blijft voor o.a. huishoudens. Het stimuleren van dergelijke 

flexibiliteit kan mede door (financiële) prikkels te introduceren waardoor het lonend wordt om de 

industriële processen aan te passen. De benodigde flexmix bestaat uit vraagsturing (DSR), power-to-

heat en power-to-gas (elektrolyse). Deze flexibiliteit van de energievraag van de industrieclusters lijkt 

zich nog onvoldoende te ontwikkelen, terwijl dit een belangrijke manier is om netkosten laag en 

betrouwbaarheid hoog te houden. 

 


