Duurzaam
beleid voor
Industrie en
Mobiliteit
Input vanuit petrochemische
industrie en tankstationsector
voor het regeerakkoord

Visie op duurzame industrie
en mobiliteit
Via duurzame industriepolitiek kan Nederland een bijdrage leveren aan
de mondiale klimaatopgave én het eigen duurzame verdienvermogen
vergroten. Om dit duurzame toekomstbeeld realiteit te maken zijn nú
de juiste keuzes nodig. Dit document beschrijft wat er volgens de VNPI
nodig is om de industrietransitie te laten slagen.

D

E (PETRO)CHEMISCHE sector staat
aan de vooravond van een enorme
verbouwing. Onder de juiste
voorwaarden zal de basisindustrie
overstappen op energie uit duurzame
bronnen, gebruik maken van circulaire
grondstoffen en emissies afvangen en veilig opslaan. De
geproduceerde waterstof, geavanceerde synthetische
en biobrandstoffen bieden een oplossing voor CO2reductie in moeilijk te decarboniseren sectoren als
chemie, zwaar transport, zee- en luchtvaart. Nederland
heeft een aantal unieke kenmerken om de wereldwijde
koploper te worden voor een duurzame basisindustrie:
de combinatie van sterk geïntegreerde chemische
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clusters, beschikbaarheid van windenergie op de
Noordzee, de doorvoerfaciliteiten van de havens en de
lege gasvelden voor de kust.
Tankstations zorgen ervoor dat duurzamere
mobiliteit mogelijk wordt via CNG, LNG, waterstof
en laadfaciliteiten. Het tankstation is een belangrijk
knooppunt voor het goederenvervoer. Bij een vulpunt of
snellader langs de snelweg kunnen meer reizigers tanken
dan met punten of laders in de straat.

Het belang van de
Het belang van de
petrochemische industrie tankinfrastructuur
Nederland heeft het grootste raffinagecluster van Europa
en de aanwezigheid van de raffinaderijen is door de
hoge mate van integratie essentieel voor de rest van het
chemiecluster. Die integratie en de ligging maakt de
Nederlandse industrie ook zeer efficiënt, allen zitten in
quartile 1 van de Solomon benchmark index. 70% van
de productie is bestemd voor de export en daarmee is
de raffinagesector één van de dragers van de positieve
Nederlandse handelsbalans. Door de grote efficiëntie
van de installaties draagt Nederland in internationaal
perspectief bij aan een lagere ecologische voetafdruk en
zorgt voor hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland.
Olieproducten zijn het basisingrediënt voor bijna alle
producten die wij dagelijks gebruiken, van kunststoffen
tot medicijnen. De coronapandemie liet ons zien hoe
belangrijk het is om de productiecapaciteit van deze
producten dicht bij huis te hebben. Zo konden bestaande
installaties snel worden ingezet om bijvoorbeeld
desinfectiemiddelen te produceren.
Daarnaast heeft de petrochemische industrie de
kennis, technologie en het investeringsvermogen om
zowel de door ons gebruikte basismaterialen als onze
brandstoffen te verduurzamen. Met het juiste beleid kan
de Nederlandse petrochemische industrie de transitie
maken naar een koolstofneutrale productie en onze
maatschappij in de toekomst blijven voorzien van CO2arme basisproducten. Daarnaast biedt de petrochemische
industrie via waterstof, geavanceerde bio- en synthetische
brand- en grondstoffen een oplossing voor CO2-reductie
in moeilijk te decarboniseren sectoren als zwaar transport,
zee- en luchtvaart.

De coronacrisis heeft aangetoond dat de
tankstations en verzorgingsplaatsen deel zijn van
de essentiële infrastructuur van onze verstedelijkte
dienstenmaatschappij. Zij bleven open opdat personeel
in essentiële beroepen naar hun werk kan blijven reizen,
de zorg kan worden voorzien van beschermingsmiddelen
en dat de bezorging van online bestelde producten
bleef functioneren. Tegelijkertijd was het tankstation de
enige plek waar chauffeurs nog terecht konden voor een
maaltijd, een kop koffie en toiletbezoek.
De komende jaren zullen de tankstations essentieel blijken
voor het verduurzamen van de transportsector. Het zwaar
transport zal overstappen op duurzame brandstoffen
zoals waterstof en bio- en synthetische brandstoffen.
Tegelijkertijd heeft niet iedereen thuis of in zijn straat de
mogelijkheid om elektrisch te laden en zal snelladen op
centrale punten, bij de tankstations langs de snelwegen,
provinciewegen en drukkere binnenstedelijke wegen,
een belangrijke schakel in de elektrificatie van het
personenvervoer zijn.

“
Het zwaar transport zal
overstappen op duurzame
opties zoals waterstof, bioen synthetische brandstoffen
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Belang van de petrochemische
industrie

€30 mld.
Toegevoegde waarde (petro)
chemisch cluster: 30 miljard €
(+2% van BBP).

70%
Ongeveer 70% van de productie van
de petrochemische sector wordt
geëxporteerd.

4000
Nederland heeft ongeveer 4000 tankstations,
in de 2000 bemande tankstations werken
ongeveer 15.000 mensen

200.000
Werkgelegenheid chemisch cluster: 200.000 FTE
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Onze prioriteiten voor het
regeerakkoord 2021
Stem nationale klimaat doelstelling af op het reductiepotentieel
Het nationale doel van -49% in 2030 is in het klimaatakkoord voor de industrie vertaald in een sectordoel van -55%.
Met het juiste beleid en voldoende infrastructuur is dat doel haalbaar. Het is essentieel dat de overheid actief
participeert in de uitvoering van de reductieprojecten. Inmiddels heeft de EU in het kader van de Green Deal het
reductiedoel verhoogd tot 55%. Dit doel zal worden uitgewerkt in verhoging van de doelstellingen in zowel het EU ETS
als in de Effort Sharing Regulation
Voorstel: Als het kabinet het CO2 reductiedoel uit het
klimaatakkoord wil verhogen, zoek die verhoging dan in
de doelstelling voor de zgn. non-ETS sectoren: mobiliteit,
bebouwing, landbouw en niet-energie intensieve
industrie. Toelichting: de EU verdeelt de reductiedoelen
van deze non-ETS sectoren per lidstaat in de Effort
Sharing Regulation (ESR). Deze doelstelling wordt
geformuleerd op basis van economische draagkracht
en reductiemogelijkheden van de betreffende lidstaat.
Verwacht mag worden dat de doelstelling voor Nederland
fors omhoog gaat van de huidige 36% in 2030 met de
implementatie van de Green Deal. De commissie Van
Geest schat naar 45%. Het zal aanvullend beleid vereisen
op het klimaatakkoord om deze hogere ESR-doelstelling
te halen. Op deze sectoren kan een Nederlands kabinet
zich onderscheiden, want deze reducties zijn aan de
lidstaat.

Voorstel: Indien het EU ETS wordt aangescherpt naar
een doelstelling boven de 55% t.o.v. 1990 in 2030, is ETS
weer in lijn met Parijs en kan de Nederlandse CO2-heffing
voor industrie vervallen, zodat het vestigingsklimaat op
peil blijft en optimaal kan worden geconcurreerd op de
belangrijkste afzetmarkten.
Voorstel: Benut het werk van de commissie Van Geest
om de verhoogde reductiedoelstelling voor de non-ETS
doelen te instrumenteren. Zo kan het plafond op de inzet
van hernieuwbare brandstoffen worden heroverwogen.

Breng balans aan in het beleidspakket voor de industrietransitie
De huidige combinatie van de wortel (SDE++) en stok (CO2-heffing) zorgt niet voor benodigde schaalsprong in
industrietransitie. De SDE++ neemt niet alle technieken mee omdat veel opties site-specifiek zijn. Het verhogen van de
Nederlandse CO2-heffing tot een niveau dat de technieken zelfstandig zou stimuleren neemt het investeringsvermogen
van bedrijven weg.
Voorstel: Neem in de paragraaf over industrie van
het regeerakkoord de visie over de basisindustrie als
uitgangspunt.
Voorstel: Versterk de clustergerichte aanpak en richt deze
op het realiseren van de site overstijgende icoonprojecten
die vanuit samenwerkende bedrijven worden ontwikkeld
en grote reductiestappen mogelijk maken, zoals H-Vision.

Voorstel: Richt, in lijn met de afspraken in het
klimaatakkoord, een monitor in om te bepalen of balans
Nederlandse CO2 heffing en SDE++ werkt of leidt tot
weglek van productie en werkgelegenheid, en spreek
mechanismes af over wanneer er wordt bijgestuurd: het
hand-aan-de-kraan principe.
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Kick-start de waterstof economie
Waterstof is de sleutel tot de volgende sprong in de transitie. Het kan ingezet worden als grond- en brandstof voor vele
toepassingen: hoge temperatuurwarmte in de industrie, transport en bio-based chemie.
Voorstel: Stimuleer de inzet van blauwe waterstof als
brandstof voor hoge temperatuur processen ((H-Vision
is een concreet project) via de SDE++ om op korte
termijn (voor 2030) grote CO2-reducties te halen en voor
daarna de capaciteit en infrastructuur te hebben voor de
productie en distributie van grotere volumes waterstof,
zodat de waterstofeconomie op gang komt.

Voorstel: Implementeer de mogelijkheid uit de RED2
om groene waterstof, ingezet in de productie van
brandstoffen, in aanmerking voor HBE’s laten komen. Dit
kan de investeringen in elektrolyzers van 200 MW en meer
bij raffinaderijen lostrekken
Voorstel: Zorg dat het aanbod van emissievrije elektriciteit
blijft groeien, voldoende emissievrije elektriciteit is een
randvoorwaarde voor groene waterstofproductie.

CCS is te cruciaal om alleen als vluchtheuvel te gebruiken
CCS is een essentieel onderdeel van de klimaattransitie, zowel om op korte termijn grote hoeveelheden CO2 te
reduceren, als om in de toekomst negatieve emissies mogelijk te maken, in Nederland en in de rest van de wereld. Door
de combinatie van een grote chemische industrie en lege gasvelden op de Noordzee is Nederland uitermate geschikt
om CCS verder te ontwikkelen en net als bij wind op zee de kosten omlaag te brengen
Voorstel: Bereid de mogelijkheden voor CCS uit door
meer vormen van CCS toe te voegen aan de SDE++:
bijvoorbeeld transport per schip.

Voorstel: Verwijder het plafond in de SDE++ voor CCS en
heroverweeg de horizonbepaling, gezien de urgentie om
snel op grote schaal CO2 te reduceren.

Zet maximaal in op voldoende energie-infrastructuur
Voldoende infrastructuur voor het transport van elektriciteit, waterstof en CO2 is een onontkoombare voorwaarde
voor een succesvolle transitie. De overheid neemt een initiërende rol en regelt voorzieningen voor onrendabele
topvergoedingen.
Voorstel: Neem nationaal de regie om te zorgen voor
voldoende infrastructuur voor de opgaves in de grote
industrieclusters. Dit geldt voor elektriciteit, waterstof en
CO2. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in Zeeland en
andere industriële clusters.

Voorstel: Ontwikkel een hardheidsclausule in de
Nederlandse CO2-heffing voor het geval dat de
afwezigheid van externe infrastructuur bedrijven belet om
de CO2-emissie te reduceren.

Voorstel: Verbind ook de nieuwe infrastructuur voor
waterstof en CO2 met het buitenland, om de Nederlandse
positie als logistiek en energieknooppunt te behouden en
uit te bouwen.

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen
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Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Financier de energietransitie uit de algemene middelen
Koopkrachtbeleid moet evenwichtig over alle beleidsthema’s worden vormgegeven. Door de SDE++ te financieren via
de energierekening is er aanhoudend discussie over de verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven. Burgers
zien hun energierekening stijgen terwijl energie intensieve bedrijven hun concurrentiepositie zien verslechteren. Dit
levert onnodige polarisatie op. De kosten voor de energietransitie op de omvang van de totale Rijksbegroting zijn in
verhouding beperkt. Om deze redenen is het onverstandig deze kosten via de energierekening te laten dekken.
Voorstel: Bevries de huidige ODE-tarieven, en financier de groei van de SDE++-uitgaven, net als andere belangrijke
maatschappelijke voorzieningen, via de algemene middelen. Zo wordt de energietransitie deel van de centrale afweging
over draagkracht van inkomensgroepen en bedrijven in het beleid.

Biogrondstoffen en biobrandstoffen zijn essentieel voor een
circulaire economie
De systematiek van de SDE++ is te grofmazig om de waaier aan mogelijke toepassingen van biogrondstoffen voldoende
te stimuleren. De VEKI en DEI zijn niet toereikend.
Voorstel: Geef de biobased economy een boost
door op maat gemaakte financiering voor een aantal
flagship projecten, zoals voorgesteld in de kabinetsvisie
verduurzaming basisindustrie 2050.

Voorstel: Zet in op het bijmengen van hernieuwbaar
materiaal in het raffinageproces, opdat de brandstoffen
hernieuwbaar zijn, maar aan dezelfde kwaliteit en
specificaties kunnen voldoen als het originele product.

Voorstel: Sluit voor de biobased economie aan bij de
randvoorwaarden die de EU stelt, met aandacht voor de
specifieke Nederlandse uitgangspositie. Nederland heeft
voor hernieuwbare brandstoffen ingezet op vervanging
van grondstoffen uit gewassen door gebruik frituurvet
(afvalstroom). Bestendig deze koppositie en bouw deze
uit in het beleid.

Voorstel: Maak in Europees verband ook werk van de
toename van het aandeel hernieuwbare brandstoffen
in luchtvaart en scheepvaart, zowel biologisch als
synthetisch.
Voorstel: Bepleit in Europees verband een samenvoeging
van de RED 2 en FQD, zodanig dat alle ‘low carbon fuels’
en elektriciteit op well to wheel basis bijdragen aan CO2reductie, naar voorbeeld van de Duitse implementatie van
de RED2.

Maak tankstations knooppunt voor verduurzaming mobiliteit
Tankstations vormen een essentieel onderdeel van onze transport-economie. Ook tijdens de Corona crisis blijkt dat
beroepsvervoerders en automobilisten niet buiten de sanitaire voorzieningen en versnaperingen van deze stations
kunnen.
Voorstel: Definieer elektriciteit als motorbrandstof
in de “benzinewet” zodat elektriciteit als normale
energiedrager mee kan worden genomen in de veilingen
van verzorgingsplaatsen. Daarmee zal benodigde
groei van snellaadinfrastructuur aan de snelweg
versnellen. Toelichting: de benzinewet stamt uit 2005,
toen elektrische auto’s nog toekomstdromen waren.
Elektriciteit ontbreekt daardoor in de Wet als mogelijke
energiedrager.

Voorstel: Ondersteun tankstations om mee te gaan in de
energietransitie en zo de reductie en zero emissie doelen
te realiseren. Zet in op een transitie door de tijd heen
van benzine en diesel naar een multi-fuel station met alle
vervoersbrandstoffen: naar biobrandstoffen, waterstof en
elektrisch laden.

vnpi.nl

6

WTC The Hague
Prinses Margrietplantsoen 86
2595 BR Den Haag
info@vnpi.nl
070-3155 230

